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Vytautas Landsbergis 
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•Lietuvių telkiniuose. 
•A. Zolubas. 
Prisikėlimas. 
•Mugė „Gyvenk ir dirbk 
Lietuvoje". 
•Naujoji moneta — su 
Aušros vartų vaizdu. 
•Marija — Lietuvos 
laukų karalienė. 
•Kelionė į Jeruzalę (VI). 
•P. Petrutis. 
Nepamirštami žygiai. 
•Lazdijų kraštas ieško 
informacijos. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.57 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

„XXI amžiaus" nuotr. 

V. Landsbergis 
sveiksta po 
operacijos 

Vilnius, balandžio 11 d. (BNS) 
— Europarlamentaras konservato
rius Vytautas Landsbergis sveiksta 
po praėjusią savaitę Vilniuje atliktos 
širdies kraujagyslių šuntavimo ope
racijos. 

Kaip informavo Santariškių uni- j 
versitetinėje ligoninėje, V Landsber
gio būklė yra stabili, jokių kompli- ', 
kacijų nėra. Europarlamentaras per
keltas iš reanimacijos i bendrąją ligo
ninės palatą. 

Blogai pasijutęs V Landsbergis į 
ligoninę buvo paguldytas praėjusią 
savaitę, operaciją nuspręsta atlikti po 
planinės apžiūros. Medikai jam buvo 
diagnozavę aterosklerozę, operacija 
atlikta siekiant išvengti širdies in
farkto. 

Po tokios operacijos ligoninėje 
pacientai dar praleidžia dvi-tris 
savaites. 

V Landsbergiui šiemet spalį 
sukaks 75-eri. 

Nafta gali vėl pradėti tekėti 
Vilnius, balandžio 11 d. (ELTA) 

— Rusijos tarnyba „Rostechnadzor" 
liepė bendrovei „Transneft", valdan
čiai Rusijos naftotiekius, per dvi sa
vaites suremontuoti naftotiekį 
„Družba", kuriuo į „Mažeikių naftą" 
buvo tiekiama nafta, praneša Rusijos 
naujienų tarnyba RIA „Novosti". Nei 
Lietuvos valdžia, nei „Mažeikių 
nafta" apie tokį „Rostechnadzor" rei
kalavimą nėra girdėjusios. 

„Mes tik skaitome tą patį ką ir 
jūs - turime informacijos vien iš RIA 
„Novosti". „Transneft" ir neturėtų 
mums pranešti apie numatomus re
montus, žinių lauktumėme tik kai 
naftotiekis vėl pradėtų veikti", - sakė 
„Mažeikių naftos" atstovas Mindau
gas Voldemaras. 

Jis pabrėžia, jog degalų kainos 
Lietuvoje nekis net jei remontas 
išties įvyktų, o „Mažeikių naftai" 
pavyktų sutarti dėl žaliavos kainos 
su tiekėjais, naudojančiais „Družbos" 
vamzdyną. 

„Degalų kainos nustatomos 
pagal pasaulinį degalų kainų lygį", — 
priminė jis. "Mažeikių nafta" gamina 
per 90 proc. Lietuvoje parduodamų 
degalų. 

Tačiau pigesnė nafta ir pajamos 
iš atnaujinto eksporto didintų „Ma
žeikių naftos" pelną. 

„Per suremontuotą vamzdyną 
„Mažeikių nafta" naftą galėtų įsigyti 
pigiau nei jūros keliu ir galbūt būtų 
atnaujintas eksportas per Būtingės 
terminalą - tai priklausytų nuo naf
tos tranzito apimčių. Šiuo metu ter
minalas naudojamas tik naftos im
portui, o eksportas leistų uždirbti pa-

Naftotiekis „Družba". 

pildomai", — pranešė M. Voldema
ras. 

Per Būtingę per metus galima 
įsivežti iki 12 mln. tonų žaliavos, o 
per „Družba" - iki 16 mln. tonų. 

Ūkio ministerija oficialios infor
macijos apie numatomą remontą nė
ra gavusi, sakė ministerijos atstovas 
Ričardas Slapšys. 

„Kad tokie sprendimai dėl sku
baus remonto priimami, lėmė ben
dras tiek mūsų, tiek Europos nei?ia.-
mas požiūris į šį „politinį-techninį" 
gedimą. Įvairių lygių Europos Sąjun
gos susitikimuose, kur dalyvauja Ru
sijos atstovai, buvo kartojama, kad 
mums nenaudinga, jog į Mažeikius 
neteka „Družbos" nafta", - sakė R. 
Slapšys. 

Anksčiau „Transneft" vadovai 
yra tvirtinę, kad naftotiekio remon
tas gali užtrukti kelis metus, bei kad 
gali būti nuspręsta susidėvėjusio 
naftotiekio išvis neremontuoti. 

„Rostechnadzor" nurodė „Trans
neft" taisyti dvi konkrečias „Družba" 
atkarpas - naftotiekius tarp Unečios 
ir Polocko miestų „Uneča-Polock-1" 
bei „Uneča-Polock-2". 

„Mažeikių nafta" naftos negauna 
po to, kai pernai lieprs 29 d. naf
totiekyje „Uneča-Polock-i ' įvyko 
avarija - išsiliejo nafta. Nafta naf
totiekiais teka, bet, tvirtina „Trans
neft", sumažintu režimu, todėl „Ma
žeikių naftai" žaliavos neužtenka. 

Naftotiekis išseko netrukus po 
to, kai Nukelta į 6 psl. 

Darbuotojai vis mažiau lojalus PERIODICALS 

Darbuotojams darbdavio gerovė nes
varbi. 

Vilnius, balandžio 11 d. (BNS) 
— Lietuvoje darbuotojai vis mažiau 
prisiriša prie darbo vietos, rodo vie
šosios nuomonės ir rinkos tyrimų 
bendrovės „TNS Gallup" atliktas ty
rimas. 

Šiemet darbuotojų prisirišimo 
indeksas šalyje siekia 44 balus, tuo 
tarpu vidutinis toks indeksas pasau
lyje yra 59 balai. 

Labiausiai darbuotojų lojalumą 
mažina, jų nuomone, nepakankamas 
atlyginimas, ribotos karjeros galimy
bės bei prastas įmonės įvaizdis. 

Pasak „TNS Gallup" Žmogiš
kųjų išteklių tyrimų departamento 
vadovės Almos Tamošaitytės, daž
niausiai darbą keisti paskatina mate
rialiniai motyvai. 

Tuo tarpu didesnį lojalumą Lie
tuvoje lemia gerai atlikto darbo ver
tinimas, puikūs santykiai su vadovu. 

Didžiausias prisirišimo indeksas 
Lietuvoje (69 balai) priklauso teleko
munikacijų ir informacinių techno
logijų sektoriaus bendrovėms, 53 ba
lų indeksas — finansų institucijoms. 

Mažiausiai darbuotojai lojalūs 
gamybos sektoriui (37 balai) bei maž
meninės ir didmeninės prekybos 
įmonėms (33 balai). 

„TNS Gallup" duomenimis, per 
paskutinius 12 mėnesių darbo vietą 
pakeitė 17 proc. nuolatinį darbą tu
rinčių gyventojų šalyje, kai tuo tarpu 
2004 metais rodiklis buvo 12 proc. 

Prie to, kad darbuotojams men
kai rūpi ištikimybė darbdaviui prisi
deda ir atsivėrusios Europos Sąjun
gos darbo rinkos. Samdiniui vis daž
niau knieti pagąsdinti darbdavį, kad 
jis bet kada gali išvykti į užsienį. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
BEVERLY SHORES, IN 

Vasario 16-osios, Kovo 11 -šios, Birželio 23-sios -
ryžto, laisvės kovų, pasiaukojimo dienų minėjimas, 

nebaigtų išverkti ašarų priėmimas 

Džiaugsmingą šventę, lyg palai
mintą gamtos grožiu, puošė saulės 
spinduliai. 

Iškilmingas šv. Mišias aukojo, 
visados vietos lietuvių laukiamas, jų 
dvasios vadovu laikomas, garsus ir 
žinomas pamokslininkas kun. Anta
nas Gražulis, SJ. 

Giedojo muzikės, Vilniaus Muzi
kos akademiją baigusios, Revitos 
Rudzevičienės vadovaujamas choras, 
Sv. Onos bažnyčios parapijiečių vadi
namas katedros choru. 

* * * 

* * * 

Po šv. Mišių, atidavus, kas skirta 
Dievui — Dievui, o kas skirta Cie
soriui — Ciesoriui, trumpos pertrau
kėlės metu visi atsigaivino klubo 
valdybos narės dail. Ados Sutkuvie
nės suorganizuotame, meniškai pa
puoštame „Kavos bufete". 

Minėjimus atidarė Beverly Sho-
res Lietuvių klubo pirmininkas Vy
tautas Kasniūnas, jr. Jis pakvietė 
solistą Joną Vaznelį sugiedoti Ame
rikos ir Lietuvos himnus. 

Po to pakvietė dr. Kazį Ambro-
zaitį, Vyties Kryžiaus Kavalierių, 
uždegti žvakę ir prisiminti bei pa
gerbti žuvusius didvyrius —laisvės 
kovų dalyvius ir jauniausią minėjimo 
dalyvę Elenutę Rudzevičiūtę, atsto
vaujančią jaunimą, kuris ateityje ves 
ir tęs kovą Lietuvos laisvę ir puoš ją 
Lietuvos trispalve. 

Lietuvos Tarybos Aktą, skelbian
tį Lietuvos Nepriklausomybę, per
skaitė klubo vicepirmininkas Kęs
tutis Pocius. 

Jonas Vaznelis pristatė pagrin
dinę kalbėtoją Dalią Puškorienę, at
vykusią iš Cleveland, kur ji laikoma 

Vynas saldus, draugystė dar saldesnė: i minėjimą susirinkę klausosi p i r 
mininko V. Kasniūno. j r planu apie artima bendradarbiavimą. 

Dr. Kazio Ambrazaičio nuotraukos. 

CONNECTICUT 

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo dienos 
minėjimas Rytiniame CT 

Kovo 11-tą dieną JAV Lietuvių 
Bendruomenės rytinio CT apylinkės 
valdyba maloniai pakvietė visus čia 
gyvenančius lietuvius į Vasario 16-os 
ir Lietuvos Nepriklausomybės atsta
tymo 17-ąsias metines, kurios vyko 
Matulaičio globos namų salėje. 

Minėjimą atidarė ir gražiai visus 
susirinkusius pasveikino ilgametis 
valdybos pirmininkas Vytautas Alks
ninis. 

Po pasveikinimo kunigas Kęstu
tis Kevalas sukalbėjo maldą ir atsis
tojimu buvo pagerbti visi išėję Ana-
pilin bendruomenės nariai, o ypatin
gai — neseniai palikęs kunigas Ra
polas Krasauskas. 

Manau, šiuo metu visi išeivijoje 
gyvenantys lietuviai karštai disku
tuoja aktualia dvigubos pilietybės 
tema, todėl mūsų valdybos pirminin
kas ir paskaitė šia tema praneši
mą. 

Po pranešimo Diana Norkienė 
perskaitė JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos kreipimąsi. 
„Tautą reikia vienyti, o ne barstyti, 

Iš kaires: BeverlvShcres Lietuvių klubo pirmininkas Vytautas Kasniūnas. .r.. 
Dalia PuŠkonene ir dr. Vidas soreika. 

visuomeninio gyvenimo žvaigžde. 
Dalios Puškorienės kalba buvo 

palydėta gausiais plojimais, atsisto
jimu. 

* * * 

Po švento, prasmingo ir gražaus 
minėjimo neskubėjome skirstytis 
namo. Klubo valdyba pakvietė prie 
kavos puodelio, įvairių skanumynų, 
žodeliu persimesti su pagrindine 
kalbėtoja D. Puškorienę. Kai valdy
bos narė dail. Ada Sutkuvienė ką 
nors ruošia, tai viskas gražu ir labai 
skanu. Taip ir užsibuvome. Vaišės 
buvo suneštinės. 

tę, pasakyti — iki kito karto!... Iki! 
Tų įspūdžių gausybė!.. 

Vytautas Kasniūnas 

Sutrumpintg Dalios Puškorienės 
kalbą žadame išspausdinti viename 
iš būsimu „Draugo" numerių. 

Redakcija. 

* * * 

Pakeliui aplankėme vaišingus N. 
ir J. Vaznelių namus, kuriuose vieš
nia svečiavosi. 

Ir vėl, kaip tie žiemgaliai, iš kai
mynų latvių išmokę, sakėme „ciela 
kaja" — prieš išeidamas „pakelk 
koją", pasiruošk kelionei. Nespėjai 
apsidairyti, o koja vėl siekia žemę, ir 
vėl, iki susipyksti su laikrodžiu. 

Nėra taip lengva baigti draugys-

M U M BEACH, H. 

lietuvius reikia burti, glausti artyn 
valstybės, vardan klestinčios Lietu
vos XXI amžiuje, kuri yra lietuvių 
tautos ir tautai sukurti namai", to
kiais žodžiais baigėsi kreipimasis. 

Taunienė anglų kalba perskaitė 
Rytinio CT apylinkės rezoliuciją, 
skirtą Kovo 11-os dienos Nepriklau
somybės atstatymo progai. Buvo su
giedoti JAV ir Lietuvos tautiniai him
nai. 

Po to buvo maloni meninė pro
grama, kurią atliko Angelė Kiaušai-
tė ir tautodailininkas Rimgaudas 
Pranckevičius. Jei Angelė daugeliui 
lietuvių gerai pažįstama, tai Rim
gaudas stebino savo talentais: jis ne 
tik dainuoja, bet pats gamina kank
les, drožia medį ir rašo eiles. 

Pabaigoje Vytautas Alksninis 
nuoširdžiai padėkojo Matulaičio glo
bos namų vadovybei už suteiktą ga
limybę naudotis sale ir visus pakvietė 
prie gausaus vaišių stalo. Vyko malo
nus pabendravimas. 

Diana Norkienė 

Pristatyta knyga „Floridos 
l ietuviai" 

Kovo 18 d. nuo 2 iki 5 vai. p.p. 
Lietuvos Garbės konsulate, 44 Co-
coanut Row, Palm Beach mieste Lie
tuvių Kultūros muziejaus valdyba 
surengė kultūros popietę, kurioje 
buvo pristatyta dail. Rimgailės Zo-
tovienės knyga „Lietuviai Floridoje". 
Popietėje dalyvavo ir Garbės kon
sulas S. Balzekas. Programoje Vytau
tas Daugirdas pagrojo klasikinę kom
poziciją akordeonu ir buvo rodomas 
praėjusiais metais įvykusios dainų 
šventės filmas. 

LB Floridos apygardos pirmi
ninkas dėkoja Rimgailei už jos dide
les pastangas paruošti šį leidinį, 
kuris yra begalinis įnašas, papildęs 
Lietuvių Bendruomenės istoriją 
Amerikoje. Muziejaus komitetas 
džiaugiasi ir dėkoja popietės daly
viams už pinigines aukas. Norėtųsi 
išleisti šią knygą kuo didesniu tiražu, 
kad patektų į Mažvydo biblioteką 
Vilniuje ir į centrines lietuvių insti
tucijas Amerikoje. 

Iš Floridos Paatlančio „Lietuvių biule
tenio", 2007 m. kovo 22 d., Nr. 258. 
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Apie nykstančias 
bites ir ne tik jas 

DALIA CIDZIKAITE 

Kur dingsta bitės — paskutiniu metu toki klausimą jau ne retoriškai 
užduoda ne tik 24 JAV valstijų bitininkai, didieji šalies laikraščiai, tokie 
kaip „The New York Times" ar „The Christian Science Monitor", bet ir 
mokslininkai. Susirūpinimą kelia ne vienos, dešimties ar net šimtų bičių 
nesugrįžimas i avilius, bet ištisų jų kolonijų išnykimas. 

Pasak amerikiečių bitininkų, bitės iš jų avilių ėmė masiškai dingti 
praėjusių metų rudeni. Žurnalistų kalbinami bičių augintojai neslepia 
susijaudinimo ir nerimo, jų teigimu, Įspūdis toks, jog, atrodo, ištisos bičių 
kolonijos ėmė pradingti — vieną dieną nei iš šio, nei iš to paliko avilius ir 
niekada į juos nesugrįžo. 

Iš pradžių manyta, jog tai yra susiję su oru, netikėtu atšalimu ar ke
lias dienas nesiliovusiu lietumi, apskritai pasikeitusiomis gamtos sąlygo
mis, tačiau, net ir orams pagerėjus, bičių aviliuose nepadaugėjo, o at
virkščiai — jos ir toliau nyko milžiniškais skaičiais. 

Tokį keistą bičių išnykimo reiškinį mokslininkai pavadino „kolonijų 
suirimo sutrikimu" („colony collapse disorder" arba CCD). Pirmoji valsti
ja JAV, kurioje buvo pastebėtas staigus bičių kolonijų iširimas, buvo Flo
rida. Nuo praėjusių metų Amerikos bitininkai pranešė, jog jų bičių aviliai 
ištuštėjo nuo 50 iki 90 procentų. 

Kol mokslininkai tik pradeda rimčiau ir sutelkčiau domėtis bičių pra-
dingimo fenomenu Amerikoje, patys bitininkai linkę vardinti ne vieną to
kio bičių elgesio priežastį — nuo naujo, moksliškai dar neatpažinto viru
so ar parazito iki genetiškai modifikuotų pasėlių. Dar kiti spėlioja apie 
bitėse pasikeitusią imuninę sistemą. 

PRISIKĖLIMAS 

Mokslininkai gi įsitikinę, jog, nepaisant, kokia priežastis ar priežastys 
bebūtų, bičių nykimas yra ženklas pabusti. Ir pradėti rūpintis ne tik bitė
mis, bet ir kitais vabzdžiais, kurie padeda apdulkinti augalus, krūmus ir 
medžius. Pasak kai kurių tyrimų, maždaug apie 4,500 kitų alternatyvių 
vabzdžių, dalyvaujančių apdulkinimo procese, tokie kaip drugeliai, dru
giai, vapsvos ir kitokios bičių rūšys, Amerikoje gerokai sumažėjo. Ir kalta 
dėl to ne kas kita, o žmogaus veikla, kuri jau ne vieną dešimtmetį beato
dairiškai niokoja vietinį arealą. 

Pasirodo, jog su panašia problema 1990 metais buvo susidūrę ir Pran
cūzijos bitininkai. Tuomet bičių nykimas buvo pavadintas „pasiutusių 
bičių liga". Buvo įtariama, jog dėl į avilius kelio nerandančių ištisų bičių 
spiečių yra kalta nauja pesticidų rūšis. Ir nors įrodymų, jog toji konkreti 
pesticidų rūšis buvo tiesiogiai kalta dėl nykstančių bičių, nebuvo bitinin
kams sukilus, Prancūzijos valdžia 1999 m. uždraudė minėtą pesticidą. 

Lietuviams bitės nuo seno buvo šventas ir ypatingos pagarbos vertas 
vabzdys. Dar vaikai būdami žinojome, jog bitelė ne dvėsta, o miršta. Visai 
kaip žmogus. Iki šiol didžiuojamės tokių žodžių kaip „bičiulis" ir „bi
čiulystė" tiesioginiu giminingumu su bitėmis. Ne svetimas mums ir įsi
tikimas ar net tikėjimas, jog bites auginantis žmogus yra geros širdies 
žmogus. Juk gero žmogaus bitė nė už ką neįgels — tvirtiname mes. Tad 
ką tokiais gausiais ir kol kas nesugrąžinamais skaičiais savo avilių neran
dančios ir taip nykstančios bitės sako mums, lietuviams? Ar be korių ko-
pinėjimo, medaus smaližiavimo vasarą ir gydymosi juo žiemą, be dar
bščiųjų darbininkių dūzgimo laukuose ir darželiuose nepasiilgsime kažko 
daugiau? 

KALBA — VALSTYBĖS VEIDRODIS 
Žlugus Sovietų Sąjungai ir paki

lus nacionalinių jausmų bangai 
Moldovoje, vietiniai kolaborantai 
visus moldavų kalbos atgaivinimo 
šalininkus pavadino ir vadina iki šiol 
„unionistais", tai yra Moldovos susi
jungimo su Rumunija šalininkais. 
Moldavų kalba priklauso romanų 
kalbų grupei ir faktiškai yra vienas iš 
rumunų kalbos dialektų. 1940 metais 
Moldovoje buvo įvesti rusų kalbos 
rašmenys — kirilica. Pastaruoju 
metu ši šalis stengiasi įsilieti į ES ir 
net į NATO. Tačiau kai atėjo į valdžią 
Mol-dovos komunistų vadovas prezi
dentas Vladimiras Voroninas ir jo 
komunistų partija, rusų kalba vėl 
ėmė skambėti iš parlamento tribūnos 
ir valstybinėse institucijose. Tai ir 
suprantama: juk daugelio dabar užė
musių valdžią komunistų amžius per 
60 metų. Jie paprasčiausiai nemoka 
moldavų kalbos, o jeigu kažkiek ir 

moka ją, tai nesiryžta viešai kalbėti, 
nes iš tiesų tai būtų kažkoks neaiškus 
dvikalbis rusų ir moldavų kalbų 
mišinys. O kai paaiškėjo, kad dabar
tinės Moldovos vyriausybės net penki 
ministrai ne moka šalies kalbos, 
praėjusių metų lapkričio pradžioje 
kilo didelis skandalas, ir šio klausimo 
svarstymas buvo įtrauktas netgi į 
Moldovos parlamento darbotvarkę. 

Prezidentas V. Voroninas dar 
2001 metų rinkimų išvakarėse iš visų 
tribūnų skelbė, kad, jeigu jis laimės, 
rusų kalbai bus suteiktas antrosios 
valstybinės kalbos statusas. Praėjus 
metams po „istorinės" komunistų 
pergalės, visose Moldovos mokyklose 
buvo įvestas privalomas rusų kalbos 
dėstymas jau nuo antrosios klasės. Po 
to sprendimo kilo didžiulės protesto 
demonstracijos ir mitingai, neramu
mai tęsėsi daugiau kaip tris mėne
sius. Nukelta i 11 psl. 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

^Prieš akis 18-os metų senumo 
nuotrauka: Sąjūdis ir „Žalieji" nešė 
Lietuvai uždėtą atominės elektrinės 
(AE) kryžių, protestavo prieš trečiojo 
AE bloko statybą. 

Gyvybės žiedas prie Ignalinos ato
minės elektrinės. 

Prieš pat Velykas — Prisikėlimo 
šventę — vyriausybė ir Seimas ėmėsi 
nelengvo uždavinio: prikelti dar ga
lutinai nenumarintą Ignalinos ato
minę elektrinę, pratęsti jos merdėji
mą. Uždavinys iš tikrųjų nelengvas, 
nes pinigėliai jos uždarymui iš Euro
pos Sąjungos (ES) kažkur išsibarsto, 
o uždarymo darbai nejuda. Kitas 
kliuvinys — Lietuvos įsipareigojimas 
AE uždaryti iki 2009 metų gruodžio 
31 d. Lietuvoje apsilankęs Europos 
Komisijos pirmininkas J.M.D. Baro-
sas, nepaisydamas mūsų premjero 
argumentų pratęsti AE darbą bent 
iki 2015 metų, patikino, kad AE turi 
būti uždaryta ES ir Lietuvos sutarty
je numatytu laiku. 

Netenka abejoti, kad, jei pastan
gos bus dedamos AE uždaryti, o ne 
jos merdėjimui pratęsti (gal pinigėlių 
„plovimui"), AE bus uždaryta. Ta
čiau... „Išėjo už varčios ir vėl — iš 
pradžios". Pasirodo, Lietuvai „labai 
reikalinga" nauja AE. 

Šitokį teiginį, dar prieš stojant į 
ES, paneigė anuometinis premjeras 
A. M. Brazauskas, sakydamas, kad 
turimų elektros energijos resursų 
mums pakanka ir be AE. Kad tokia 
AE reikalingiausia elektros energijos 
ir statybų verslininkams, nekyla jo
kių abejonių. Tačiau kieno sąskaita? 
Dabar Baltarusijai ir Rusijai elektros 
energija parduodama po 4 centus už 
kilovatvalandę, o patys mokame po 
33 centus. Kas pasikeis, pastačius 
naują AE? Tai koks gi čia „biznis"? 
Tik neišmanėliai gali patikėti, kad 
naujos AE statyba, nuostolinga ener
gijos prekyba bei tarpininkavimai 
neguls nauju kryžiumi ant mokėtojų 
pečių. 

Visuomenė dar nesusivokė, ko
kius pokštus krečia valstybės vadovai 
ir Seimas. O daro jie nė kiek ne ki
taip, kaip darė sovietinė partija ir 
vyriausybė (liaudis ir partija — vie
ninga, liaudis — paklusni). Juk vi
suomenė turi žinoti, kokią naudą ar 

žalą turėsime iš naujos AE. Paaiš
kinti negali, nes patiems iniciato
riams neaišku. Ziniasklaidoje pasiro
dė rašytojo, neva branduolinės fizikos 
specialisto Kazio Almeno raminantis 
žodelis dėl AE saugumo, vieno kito 
ekonomisto — dėl ekonominio tiks
lingumo, ir to, regis, užtenka. Ne, 
neužtenka! 

Geologams yra žinoma, kad Ig
nalina seisminiu atžvilgiu yra nesta
bilioje zonoje, per ją eina žemės tek
toninis lūžis, todėl vieta netinkama 
nei AE statybai, nei atominio kuro 
atliekų saugyklai. O, žinant, kad ten 
požeminių saugyklų Įrenginėti dėl 
aukščiau minimos priežasties negali
ma, saugyklą numatoma rengti ant
žeminę (kaip „kapčių" bulvėms). Tu
rėsime atominę miną, kurios detona
torius bus gamtos stichijų ar tero
ristų rankose! Esamų AE atliekų ne
turime kur dėti, o naujoji elektrinė 
taip pat nedirbtų be atliekų. Turėtu
me vėl brangiai mokėti už atominį 
kurą, už atliekų išvežimą ir gyventi 
baimėje, kad žemė nesudrebės, kaip 
jau daugiau nei 40 kartų per pasta
ruosius du šimtmečius buvo. 

Lietuva atominės t energetikos 
kūrimo specialistų neturėjo ir neturi, 
todėl pasikliauti politikų, verslininkų 
ar rašytojų apraminimais nedera. 
Naujos AE statybos tikslingumo bei 
saugumo klausimą turėtų vertinti 
kompetentingi nepriklausomi eks
pertai. Su jų išvadomis turėtų būti 
supažindinta Lietuvos visuomenė ir 
tik tuomet, kadangi reikalas iš esmės 
yra susijęs su tautos ateitimi, pritari
mas ar nepritarimas naujos AE staty
bai turi būti gautas per tautos valią -
referendumą. 

Tik neišmanėliai gali patikėti, 
kad naujos AE statyba, 

nuostolinga energijos prekyba 
bei tarpininkavimai neguls 

nauju kryžiumi ant 
mokėtojų pečių. 

Nematyti vyriausybės pastangų 
plėtoti alternatyvius energijos šalti
nius (biokuras, vėjo, saulės, vandens 
energija). Negirdėti paskatų ir prie
monių tausoti ir taupyti energetinius 
resursus. Nereikia būti dideliu spe
cialistu, kad pamatytum kaip kiek
viename žingsnyje švaistoma energi
ja, kokį žalingą pėdsaką ji palieka 
gamtoje. Neragintume deginti žvakių 
vietoj elektros lempučių, tačiau ga
lingų prožektorių bei dešimčių tūks
tančių lempučių aukščiausiai pasau
lio eglei apšviesti, šaldytuvų su ke
liomis šaldymo kameromis saujai ser
bentų laikyti bei kitų energetiškai im
lių mažmožių tikrai galėtume atsi
sakyti. Gal tuomet bent vieną šilumi
nę elektrinę dar galėtume uždaryti. 

Valdžioms reikia susimąstyti ir 
veikti, visuomenei — netūnoti grės
mių akivaizdoje. 
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Mugėje „Gyvenk ir dirbk Lietuvoje 
- realios galimybės įsidarbinti 

n 

Balandžio 14 dieną Vilniaus 
viešbučio „Reval Hotel Lietuva" kon
ferencijų centre Tarptautinė migraci
jos organizacija (TMO) rengia infor
macinę mugę „Gyvenk ir dirbk Lie
tuvoje". Sis renginys skirtas aktyves
niam darbdavių ir potencialių dar
buotojų dialogui sukurti, prisidėti 
prie emigracijos stabdymo bei skatin
ti išvykusių į užsienį lietuvių sug
rįžimą. 

Naujoji pasaulinės serijos aukso 
moneta - su Aušros Vartų vaizdu 

Pasak TMO Vilniaus biuro va
dovės Audros Sipavičienės, žmonės 
išvyksta iš Lietuvos, nes neranda ar 
nesitiki rasti darbo, jo gerai net ne
paieškoję. „Taip yra todėl, kad visa 
informacija apie darbą Lietuvoje 
pasenusi, kartais paremta tik nuogir
domis, labai suskaidyta, o žmonėms 
jos reikia koncentruotos ir realios. 
Tai ypatingai aktualu ne tik galvo-
j autiems apie išvykimą, bet ir iš 
užsienio norintiems grįžti lietuviams, 
kurie dažniausiai susiduria su aibe 
kitų problemų: kur ir kaip investuoti 
pinigus, ar vaikai pritaps mokykloje, 
būsto klausimai ir pan. Tad ši infor
macinė mugė - puiki galimybė vieno
je vietoje gauti visą reikalingą infor
maciją", — sakė Tarptautinės mig
racijos organizacijos (TMO) Vilniaus 

biuro vadovė A. Sipavičienė. 
Šiame renginyje jau pareiškė no

rą dalyvauti beveik 30 didžiųjų Lie
tuvos įmonių. TMO teigimu, į mugę 
užsiregistravo stambios darbuotojų 
ieškančios bendrovės iš Vilniaus, 
Kauno, Alytaus, Jonavos bei visoje 
Lietuvoje veikiantys įmonių tinklai. 
Daugiausia tai didžiausią darbo jėgos 
stygių patiriančių sričių atstovai: 
prekybos, statybos, aptarnavimo pas
laugų teikėjai. 

Bendra TMO ir LR socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos ini
ciatyva, kurią remia Nyderlandų už
sienio reikalų ministerija, siekiama 
darbo ieškantiems šalies piliečiams, 
legaliems imigrantams bei užsienyje 
gyvenantiems lietuviams suteikti 
išsamią informaciją apie Lietuvos 
darbo rinkos teikiamas galimybes bei 
perspektyviausias darbo rinkos nišas. 
Mugės metu bus teikiamos asme
ninės konsultacijos ne tik darbo, bet 
ir pilietybės, smulkaus verslo, inves
ticijų, nekilnojamojo turto, mokesčių 
ir socialinių garantijų klausimais. 
Taip pat vyks diskusijos apie migraci
jos grėsmes, dvigubos pilietybės prob
lemą, prekybą žmonėmis. 

Pagal gyvenamosios vietos dek
laravimo duomenis, 2006 m. į užsienį 
nuolat gyventi išvyko daugiau kaip 
12 tūkst. Lietuvos gyventojų (2005 
m. - 15,6 tūkst.), o sugrįžo - 5,5 
tūkst. Dažniausiai emigracijai išsi
renkamos šalys - Jungtinė Karalystė, 
JAV, Airija, Vokietija, Rusija ar Is
panija. Apie penktadalį emigrantų 
sudaro jauni, darbingo 25-29 metų 
amžiaus gyventojai. 

Pagal TautiniŲ mažumų ir išeivijos 
departamentq ir Bernardinai.lt 

Lietuvai - 39~oji vieta 

Pasaulio ekonomikos forumo (FEF) parengtame vertinime 
Lietuva tarp 122 šalių atsidarė 39 vietoje. 2005 m. turėta 44 vieta, 
2004 m. - 43. Vertinant šalis buvo žiūrėta, kaip aktyviai naudojamos 
informacijos ir telekomunikacijų technologijos (ITT). ITT raštingu
mas, kiek palanki aplinka naudoti Įvairias ITT galimybes. Šie dalykai 
iėmė, kad Lietuvą Įvairiuose pasauliniuose vertinimuose paprastai 
lenkianti Est||a ir šj karta, pasirodė geriau, jai teko 20-oji vieta. 
Latviai užima 42 vietą, į kurią pakilo iš 51, turėtos 2005 m. Lenkija 
nukrito iš 53 \ 58 vietą. MinėMme Įvertinime tris pirmas vietas 
užėmė Danija, Švedija ir Singapūras. Per tris vietas pakilę danai iš 
pirmos vietos išmušė amerikiečius, šj kartą atsidūrusius 7 vietoje. 
Paskutinis 122 šalių sąraše - Čadas, nusmukęs per 8 vietas. 

Pagal www.vz.lt 

Vilnius ir Kaunas - patraukliausi 

Šių metų sausi nekilnojamojo turto ketino Įsigyti 2,2 proc. ma
žiau gyventojų nei pernai tuo pačiu metu. Tačiau viršun šoko pa
klausa Kaune: per metus paklausa padidėjo daugiau nei dvigubai, 
šiemet, lyginant su praėjusiais metais, norinčių investuoti \ nekilno
jama turtą Kaune skaičius išaugo nuo 8 proc. iki 20 proc, rodo 
rinkos analizės ir tyrimų grupės RAIT atlikta apklausa. Vilniuje nekil
nojamo turto paklausa krito nuo 20,6 proc. iki 15 proc. Vilnius ir 
Kaunas nurodomi kaip patraukliausios vietos įsigyti nekilnojamo 
turto. 

Kriterijai, kuriais vadovaudamiesi gyventojai renkasi nekilno
jamąjį turtą, šiemet taip pat nesikeitė. Svarbiausia pirkėjams yra 
gera kaina (30 proc), gera Ir patogi vieta (28 proc). Potencialūs 
nekilnojamo turto pirkėjai dažniausiai yra aukštąjį išsilavinimą tu
rintys (48,2 proc) Ir daugiau nei 900 Lt per mėnesi uždirbantys 
asmenys (47,6 proc). Potencialiausi pirkėjai - 25-34 m. (25 proc) 
bei 45-54 m. (24 proc) amžiaus grupių. 

Pagal www.vz.lt 

Kovo 27 d. apyvartoje pasirodė 
nauja 10 litų nominalo proginė mo
neta, kurią Lietuvos bankas išleido 
dalyvaudamas tarptautinėje pro
gramoje „Mažiausios aukso monetos 
pasaulyje. Aukso istorija''. 

„Tai penktoji Lietuvos banko 
išleista aukso moneta, o iš viso jau 
49-oji mūsų proginė moneta. Nau
jojoje monetoje originaliai įkūnyta 
aukso pjūvio idėja, įamžintas žymus 
architektūros paminklas. Tikiuosi, 
kad ši meniniu požiūriu patraukli ir 
kokybiškai nukaldinta miniatiūrinė 
moneta bus paklausi Lietuvoje ir 
užsienyje", - sakė Lietuvos banko 
valdybos pirmininkas Reinoldijus 
Šarkinas. 

Jis priminė, kad pirmą kartą 
tarptautinėje aukso istorijos progra
moje Lietuvos bankas dalyvavo 1999 
metais. Kaip tada, dabar išleista 
1,244 gramo svorio (viena dvidešimt 
penktoji dalis uncijos) 10 litų moneta, 
jos skersmuo 13,92 mm, storis ma
žesnis nei 1 mm. Abi monetos yra 
mažiausios pagal svorį aukso mone
tos Lietuvos valstybės pinigų istorijo-

Šių metų laidos 10 litų aukso 
monetos grafinius projektus sukūrė 
grafikas Liudas Parulskis, jos gip
sinių modelių kūrėjas - skulptorius 
Rytas Jonas Belevičius. Monetos vie
noje pusėje pavaizduoti Aušros var
tai, vienas reikšmingiausių Vilniaus 
istorijos ir architektūros paminklų. 
Aušros vartų atike - valstybės herbo 
simbolis Vytis. Toje pat pusėje yra 

užrašai LIETUVA, 10 LITŲ ir 2007 
metai, monetą kaldinusios UAB 
„Lietuvos monetų kalykla" ženklas. 
Monetos kitoje pusėje nurodyta auk
so pjūvio (lotyniškai sectio aurea) for
mulė, išreikšta geometrine figūra -
stačiakampiu. 

„Harmoninis santykis, vadina
masis aukso pjūvis, nuo seno plačiai 
taikomas architektūroje, dailėje, pa
stebimas ir gamtoje, žmogaus kūno 
proporcijose. Proporcijos yra svarbi 
architektūros kompozicijos priemo
nė, turinti ne tik didelę meninę, bet ir 
praktinę reikšmę. Tai įvairių pastato 
dalių, atskirų jo elementų tarpusavio 
ir visos kompozicijos santykiai", -
aiškina prof. dr. Algimantas Mačiulis, 
naujai monetai skirto lankstinuko 
autorius. 

Aukso pjūvio proporcijomis pasi
žymi iki mūsų dienų išlikusių Vil
niaus miesto gynybinės sienos vartų 
- Aušros (Medininkų) vartų architek
tūra, todėl šis istorijos ir architek
tūros paminklas įamžintas aukso 
monetoje. 

Vidaus rinkai skirta 4 tūkst. vie
netų 10 litų aukso monetų, platini
mui užsienyje - 3 tūkst, vienetų. Jei
gu bus paklausa, šios monetos tiražas 
gali būti padidintas iki 15 tūkst. 
vienetų. 1999 m. išleista ir išplatinta 
5,5 tūkst. vienetų analogiškų aukso 
serijos monetų. 

Monetos pardavimo kaina Lietu
vos banko kasose - 165 litų. 

Lietuvos banko 
ryšių su visuomene skyrius 

te%&>įjįsįŽy&y& Mvll££^?^ 

Papildoma informacija apie aukso monetas 
1) 1997 metais išleista 7,78 gramo (ketvirtadalis uncijos) aukso 1 lito 

moneta, skirta Lietuvos banko ir lito 75-erų metų sukakčiai. Monetos kūrėjas 
- Rimantas Eidėjus. Metalo sudėtis - Au 999,9. Tiražas - 1,500 egz. Parda
vimo Lietuvos banko kasose kaina - 500 Lt. 

2) 1999 metais dalyvaujant tarptautinėje programoje „Mažiausios aukso 
monetos pasaulyje. Aukso istorija" išleista 1,244 gramo svorio (viena 
dvidešimt penktoji dalis uncijos) 10 litų moneta. Monetos kūrėjas -
Giedrius Paulauskis. Vienoje monetos pusėje akcentuotos gilios monetų kal
dinimo mūsų valstybėje tradicijos - pavaizduotas stilizuotas XVI a. monetų 
kalėjas. To metu Vilniuje jau veikė monetų kalyklos. Pardavimo Lietuvos 
banko kasose kaina - 120 Lt. 

3) 2000-aisiais išleista 7,78 gramo (ketvirtadalis uncijos) 100 litų auk
so moneta, skirta didžiajam Lietuvos kunigaikščiui Vytautui. Autorius -
Antanas Žukauskas. Masė - 7,78 gramo. Metalo sudėtis - Au 999,9. Tiražas -
2,000 egz. Pardavimo Lietuvos banko kasose kaina - 500 Lt. 

4) 2005 metais išleista taisyklingo dvylikakampio formos 500 litų aukso 
moneta, skirta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams, nukal
dinta iš gryno aukščiausios kokybės aukso (999,9 prabos), jos masė - 31,10 g 
(viena uncija). Autorius - Giedris Paulauskis. Lietuvos banko kasose mone
ta kainavo 2,020 litų. 1,000 vienetų tiražas buvo parduotas per porą dienų. 

5) 2007 metais dalyvaujant tarptautinėje programoje „Mažiausios aukso 
monetos pasaulyje. Aukso istorija" išleista 1,244 gramo svorio (viena 
dvidešimt penktoji dalis uncijos) 10 litų moneta. Monetos kūrėjai - gra
fikas Liudas Parulskis ir skulptorius Rytas Jonas Belevičius. Monetos par
davimo kaina Lietuvos banko kasose - 165 litų. 

Aukso ir sidabro moneta: 
1) 2003 metais išleista Mindaugo karūnavimui skirta aukso ir sidabro 200 

litų moneta. Autorius - Petras Repšys. Monetos bendra masė - 15 gramų, iš 
jų aukso šerdis 7,9 gramo (Au 900). Tiražas - 2,000 egz. Pardavimo Lietuvos 
banko kasose kaina - 600 litų. 

Visas monetas nukaldino Lietuvos monetų kalykla. 

http://Bernardinai.lt
http://www.vz.lt
http://www.vz.lt
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MARIJA — LIETUVOS 
LAUKŲ KARALIENĖ 

Praėjusį Verbų sekmadienį, balandžio 1 d., po 11 vai. šv. Mišių, gausiai da
lyvaujant parapijiečiams ir svečiams, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 
Lemonte, buvo pašventinta naujai sukurta Marijos statula, kurios autorius 
yra lemontiškis skulptorius Ramojus Mozoliauskas. 

Tuoj jpo Mišių, giedant misijos chorui ir solistei Lijanai Kopūstaitei-
Pauletti, Šventinimo apeigas atliko buvę tos misijos ilgametis kapelionas kun. 
Algirdas Paliokas, SJ, kartu su prel. Ignu Urbonu. Prie statulos seselė vie
nuolė vedė iškilmingai pasipuošusias mergaites, kurios atnešė ir pamerkė į 
vazą prie statulos gražias verbas. Laikinas violetinis statulos gaubtuvas nu
slinko, ir tada kun. Paliokas pašventino statulą, sukalbėdamas jo paties su
kurtą maldą į Mariją — Lietuvos laukų karalienę: 

Viešpatie, dėkojame Tau, kad prieš trejus metus 
Liurdo žvakių procesijoje gimusi mintis turėti mūsų bažnyčioje 
Marijos statulą jau išsipildė. 
Tuo metu lietuvių grupė kartu su milžiniška minia 
giedojo tarptautinę giesmę „Dangaus karaliene"... 
Prieš 399 metus Marija, Tu pasirodei Šiluvos laukuose 
gelbėdama mūsų Tėvynę nuo klaidatikystės, ir ją išgelbėjai. 
Tikėjimo ir Dangaus praradimas ir dabar graso 
daugybei Tavo vaikų už Tėvynės ribų ir pačioje Tėvynėje. 
Duodami Lietuvos Laukų Karalienės vardą, mes prašome 
už visus lietuvius, pasklidusius mūsų planetos laukuose. 
Būk mūsų pagalba ir globėja. Būk mūsų motina. 
Tebūnie ir toliau Lietuva — Marijos žemė. 
O mes stengsimės būti geri Tavo vaikai. 
Dangiškasis Tėve, leisk Dangiškajai Motinai mus nuolat užtarti . 
Saugok ir globok mūsų Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją. 
Tesuburia Ji visus neturinčius savo bažnyčios lietuvius. 
To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. 

Šią Marijos statulą mūsų misijai padovanojo veikli misijos narė Vida Kos-
monienė. Visa misijos bendruomenė jai už tai labai dėkinga. Marijos statula 
yra šešių pėdų aukščio, grakšti, veido bruožai lietuviški, švelniai besišypsanti, 
ir lyg tai brendanti per Lietuvos javų laukus. Rankose ji laiko lietuvišką smūt-
kelį, prisispaudus} jį prie savo krūtinės. 

Atsitiko jaudinantis momentas, kai nepraėjus nei kelioms minutėms po 
pašventinimo, žmonės jau ėjo, klaupėsi kas ant klauptukų, kas ant žemės, ir 
pagarbiai liejo savo maldas, savo rūpesčius bei sielvartus prie Marijos kojų. 

Aleksas Vitkus Naujo j i Mar i jos s ta tu la . Jonas Maleiškos nuotr. 

GEGUŽES MĖNUO 

Gegužės antrą dieną iš Adrijos jūros buvome 
nunešti į Viduržemio jūrą. Pavakariais 

praplaukėme Korkyros (Corcyram) salą, ketvirtos 
dienos vidurnaktį — Kefaliniją (Cephaloniam). 
Penktosios dienos aštuonioliktą valandą atplau
kėme į Zakintą (Zazynthum). Tuojau nuėjau į ber
nardinų šv. Marijos vienuolyną. Tos vietos gvardi-
jonas tuo metu buvo brolis Bonifacas iš Bergamo. 
Šiame vienuolyne lankėme seną Cicerono kapo ak
menį su graikišku įrašu: sako, kad tenai, akme
ninėje urnoje, esą sudėti jo pelenai. Kitą dieną ve-
necijiečių pretorius Markas Antonijus Venerėjus 
labai iškilmingai priėmė mane aukštame kalne 
esančioje pilyje. J i senovinės statybos, apvali. Kitą 
dieną Mišias išklausėme pranciškonų vienuolijos 
šv. Elijo vienuolyne. Jis virš miesto, labai gražioje 
kalvoje. Turi nedidelį, bet labai gražų sodą. Pasak 
pačiu graikų, visoje Graikijoje niekur nerasi di
desnių citrinų, apelsinų už tuos, kurie auga čia ir 
visoje toje saloje. Čia kasmet gaunama du šimtus 
tūkstančių krepšių džiovintų mažesniųjų vynuo
gių, o raudonojo ir baltojo vyno parduodama apie 
trisdešimt tūkstančių statinių. Tą skaičių kaip 
tikrą patvirtino tuo metu muitininko pareigas ėjęs 
venecijietis Markas Sekurijus ir kiti pirkliai. 

Pavalgęs pusryčių, nuėjau į graikų šv. Marijos 
bažnyčią, vadinamą de Piscopo. Ji yra už geros 
mylios nuo miesto, labai aukštame kalne. Iš jo 
matyti Arkadija. Tenai yra venecijiečių įgulos, sar
gybos nuo turkų. Toje saloje dažni žemės drebėji
mai. Dėl to čia stato žemesnius pastatus. Iš tikrųjų 
man pačiam ten esant, naktį drebėjo žemė, bet 
trumpai ir lengvai. 

Dvidešimt trečią valandą išvykę iš Zakinto, 
praplaukėme kairėje, Peloponese, esančią turkų 
pilį Tornezę. Ji yra jūros atskirta, už pusantros 
mylios nuo Zakinto. 

Gegužės devintą dieną praplaukėme Strofado 
salas. Vienoje iš jų yra graikų šv. Bazilijaus vie
nuolynas. Jame gyvena vienuoliai, žmonių vadina
mi kalojieriais. Dešimtą dieną praplaukėme San-
jendzos salą. Vienuoliktą dieną apiplaukėme Me-
tapaino kyšulį. Dyliktą, tryliktą ir keturioliktą die
nomis siautė labai smarkus vėjas. Gegužės penkio
liktą dieną, dvidešimt pirmą valandą, tarp Kityros 
salos ir Manlijaus kyšulio įplaukėme į Egipto jūrą. 

KELIONE f JERUZALĘ 
M. IC RADVILA NAŠtATtBiS 
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Įnešė stiprus, bet palankus šiaurės vakarų vėjas 
Kauras (Caurus). 

Šešioliktą dieną apie vidudienį išmėtėme in
karus prie Kretos salos Fraschijos kyšulio, kadaise 
vadinto Palea Castro (Senoji pilis). Sulipę į valtį, 
apie dvidešimt ant rą valandą atvykome į Kandiją 
(Candiam), kadaise vadintą Kandaksu (Canda). 
Dėl smarkaus vėjo negalėjome pasiekti uosto, todėl 
išlipę į krantą kiek palaukėme, kol peržiūrės mūsų 
dokumentus. Iš jų išsiaiškino, kad mes atvykstame 
ne iš maru apkrėstų vietų. Įžengęs į miestą, pa
sukau į pranciškonų vienuolyną. 

Kitą dieną Kandijos kunigaikštis Mikalojus 
Donatas mane pasikvietė pusryčių, pavaišino 

savo rūmuose. Paskui sausuma, Idos kalno papėde, 
nuvykau prie Tesėjo labirinto, kuris ir šiandien 
tebėra tuo pat vardu. Aš esu tos pačios nuomonės 
kaip ir tie, kurie šią vietą laiko ne labirintu, bet 
akmenų karjeru. Tą dalyką patvirtina daugybė vi
sur aplinkui suverstų akmenų ir pėdsakai vežimų, 
kuriais tie akmenys būdavo ištraukiami. Tenai 
daugybė į visas puses einančių požeminių kelių. 
Jais eiti galima tik užsidegus žiburį. Tuose urvuose 
daugybė šikšnosparnių, todėl reikia labai saugotis, 
kad jie skrisdami šviesos neužgesintų ir žmonių 
nepaliktų amžinoje tamsoje. 

Pirmiausiai dar tas yra nuostabu, kad, per 
kalnus eidamas iš šiaurės į pietus, toje saloje pajun
ti tokį klimato skirtumą: aplinkui Kortiną prieš 
aštuonias dienas baigė javus pjauti, o apie Kandiją, 
lig šiol viskas tebebuvo laukuose. Ten jau vaisiai 
visai pranokę, čia, iš šiaurės pusės, dar toli iki to. 

Vėlyva valanda nebeleido grįžti į Kandiją, tad 
naktį praleidau viename mažame pranciškonų 
vienuolyne. J ame tebuvo trys vienuoliai. Jie man 
pasakojo, kas buvo atsitikę maždaug prieš tris 
savaites: žmonėms įėjus į šį labirintą, juos lydėjęs 
vienas iš vienuolyno brolių per klaidą atsiskyrė nuo 

jų ir pasiliko visiškoje tamsoje urve, kokių tenai be
galinė daugybė. Vietos vienuoliai pamanė, kad jis 
su lydimaisiais nuėjo į Kandiją. Tiktai trečią dieną, 
kadangi laimingai lėmė likimas, kažkokie kiti sve
čiai, įėję į tuos urvus, rado tą vienuolį visai nusil
pusį nuo bado, nesavą, be jokio jausmo laukiantį 
mirties. Pažinę atvedė į vienuolyną. Jis ilgai ir 
sunkiai sirgo, buvo praradęs sąmonę ir tik labai at
sidėjus gydomas pagaliau šiaip taip atgavo svei
katą. 

Gegužės devynioliktą dieną apžiūrėjau milži
niškus griuvėsius Gortinos miesto, kur ka

daise karalius Tauras buvo paslėpęs Agenoro duk
terį, motinos vardu vadinamą Europą. Tas miestas 
įkurtas po pačiu Labirintu, žemesnėje vietoje. Aiš
ku, kad jis buvo pastatytas iš tų akmenų, iškaltų ir 
ištrauktų iš kalno vidurio. Miestas buvęs didelis ir 
puikus: tas matyti iš daugybės labai gražių kolonų, 
kurios tokios tankios, kad iš tolo atrodo kaip miš
kas. Matyti netgi pėdsakai sugriuvusios bažnyčios, 
kuri kadaise buvusi puiki, labai brangiai pastatyta. 
Ypač stebina sveikas per upelį nutiestas tiltas, pas
tatytas iš milžiniškų nei metalu, nei cementu nesu
jungtų akmenų, dar ir šiandien apylinkės gyvento
jams leidžiantis saugiai pereiti. Tos dienos vakare 
grįžome į Kandiją. Dvidešimtą dieną minėtasis 
Kandijos kunigaikštis, kariuomenės prefektas 
Pranciškus Barbarigas, tarėjai Viktorinas Bunonas 
ir Janas Markas Molinas, pasiėmę mane, bažny
čioje išklausė Mišias. Altorius pastatytas vidury 
bažnyčios, ir kitoje jo pusėje buvo laikomos graikų 
pamaldos. Mat sename popiežių leidime yra pa
sirūpinta, kad tos salos valdžia per tam tikras iš
kilmingesnes šventes privalo dalyvauti graikų pa
maldose. Buvo leista be jokio sąžinės nerimo daly
vauti ir kitiems salos gyventojams katalikams, 
lankyti graikų apeigų bažnyčias ten, kur katalikų 
bažnyčių nėra. Kaimuose jų labai mažai. 

Iš tos bažnyčios su procesija nuėjome į svar
biausiąją — šv. Tito — bažnyčią, kurioje šito gar
bingo šventojo galva, visai nesugedusi, būdavo la
bai iškilmingai iškeliama žmonėms pagarbinti. Pa
valgęs pusryčius, pasveikinau arkivyskupą. Po
piežių leidimu Kandijoje jisai nešioja kardinolo be
retę ir rūbą. Taip apsirengęs jis atėjo į bažnyčią ir 
mums parodė labai daug tenai saugomų šventųjų 
relikvijų. 

Bus daugiau. 
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„Litexpo" — didžiausia Baltijos 
šalyse automobilių paroda 

Siūloma pakartoti V. Pociaus 
atleidimo procedūrą 

„BaltMotorshovv 2007" eksponatas. 

Vilnius, balandžio 11 d. (ELTA) 
— Lietuvos parodų centre ,,Litexpo" 
trečiadienj atidaryta didžiausia Bal
tijos šalyse automobilių, atsarginių 
detalių, techninės priežiūros, garso ir 
vaizdo aparatūros paroda „BaltMo
torshovv 2007". 

Šiais metais — tai pagrindinė 
Baltijos šalyse automobilių paroda. 

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Atidarydamas parodą ūkio mi
nistras Vytas Navickas pabrėžė, kad 
Lietuvos vežėjai krovinių pervežimo 
automobiliais rinkoje yra vieni pir
maujančių Europoje. Pernai automo
biliais vežta daugiau kaip 50 mln. to
nų krovinių, jų gabenimas autoke-
liais sudaro apie 60 proc. viso perve
žimų srauto. 

Vilnius, balandžio 11 d. (Alfa.lt) 
— Seimas, siekdamas išvengti gali
mai skirtingų šio proceso proce
dūrinių interpretacijų, siūlo visą įsta
tymuose numatytą Valstybės saugu
mo departamento (VSD) generalinio 
direktoriaus Arvydo Pociaus atleidi
mo iš pareigų procedūrą pakartoti 
nuo pradžių. 

Taip teigiama parlamento vice
pirmininkų Andriaus Kubiliaus ir 
Gintaro Steponavičiaus parengtame 
rezoliucijos projekte. Dėl jo parla
mentas turėtų balsuoti ketvirtadienį. 

„Seimas yra įsitikinęs, kad A. Po
ciaus atleidimo iš Lietuvos Respubli
kos valstybės saugumo departamento 
generalinio direktoriaus procesą yra 
būtina užbaigti", - rašoma dokumen
te. 

Jo autoriai primena, kad parla
mentas yra pritaręs Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
(NSGK) atlikto tyrimo išvadoms, ku
riose abejojama A. Pociaus sugebėji
mu vadovauti VSD. Taip pat teigia
ma, kad iš Seimo tribūnos A. Pociaus 
išsakyti teiginiai nebuvo patvirtinti. 

Rezoliucijos projekte pabrėžia

ma, kad suvokiant atsakomybę dėl 
VSD susidariusios padėties būtina 
neatidėlioti sprendimo priėmimą. 

Pirmasis šį tekstą pasirašė parla
mento vadovas Viktoras Muntianas. 

„Tokio dokumento reikia, kad 
Seimas užbaigtų procesą, kurį pra
dėjo suteikdamas A. Pociui pasakyti 
savo garsiąją kalbą, - trečiadienį po 
valdybos posėdžio žurnalistams sakė 
A. Kubilius. - Po to Seimas padarė 
pauzę, kad sulauktų kokių nors VSD 
vadovo pagrindimo, ką jis pasakė Sei
mo tribūnoje. Atrodo, atėjo laikas 
baigti pauzę ir įvertinti A. Pociaus 
kalboje pasakytus dalykus". 

Anot A. Kubiliaus, jeigu parla
mentas apsispręs, kad prie VSD di
rektoriaus atleidimo klausimo turi 
būti grįžta, prezidentas Valdas 
Adamkus pakartotinai teiks dekretą 
dėl A. Pociaus atleidimo. 

VSD vadovą skiria ir atleidžia 
prezidentas parlamento pritarimu. 

Tuo metu kiti Seimo valdybos 
nariai įsitikinę, kad Seimas viską jau 
yra pasakęs dėl A. Pociaus atleidimo, 
todėl dabar esą reikėtų laukti prezi
dento žingsnio. 

Pilietiniam ir tautiniam ugdymui skirta 5 mln. litų 
Vilnius, balandžio 11 d. (ELTA) 

— Pilietinio ir tautinio ugdymo pro
jektų rėmimo konkurse šiemet Švieti
mo ir mokslo ministerija parėmė dau
giau nei 100 nacionalinių projektų — 
jiems skirta apie 2,5 mln. litų. 

Dar tiek pat pinigų skirta savi
valdybėms, kurios organizavo pilie
tinio ir tautinio ugdymo konkursus. 
Savivaldybių (mokyklų, bendruome
nių, klubų ir pan.) pilietinio ir tauti
nio ugdymo projektus Švietimo ir 
mokslo ministerija parėmė pirmą 

kartą. 
Finansavimą gavo projektai, ku

riais siekiama įprasminti valstybės ir 
tautos reikšmingus įvykius, ugdyti 
mokinių pilietiškumą, demokratiją, 
stiprinti savivaldą. Paramą gavo edu
kacinės muziejų programos, taip pat 
projektai, puoselėjantys kraštotyrą ir 
etninį paveldą. 

Konkurso projektams skirta nuo 
3,000 iki 100,000 litų. Didžiausios lė
šos — po 100,000 litų — paskirtos 
Lietuvos moksleivių sąjungos projek

tui „Efektyvi savivalda — šviesi atei
tis", Pilietinių iniciatyvų centro pro
jektui „Lietuvos mokinių parlamen
tas — ketvirtoji kadencija", Lietuvos 
jaunimo organizacijų tarybos projek
tui „Visuotinis pilietiškumo ir patri
otiškumo ugdymas", viešajai įstaigai 
„Drąsinkime ateitį", 90,000 litų skir
ta VšĮ Demokratinės politikos insti
tutui pilotiniam jaunimo visuomeni
nių vadovų ugdymo projektui, mažes
nės sumos — kitiems projektams. 

Pasak ministerijos, šiemet pa

remti asociacijų, mokyklų, muziejų, 
visuomeninių organizacijų projektai 
rodo, kad pilietinio ir tautinio ugdy
mo formos gali būti netradicinės ir 
patrauklios vaikams bei jaunimui . 
Šiemet projektus aktyviai teikė jauni
mo organizacijos — skautai, ateiti
ninkai, maironiečiai ir kt . 

Pilietinio ir tautinio ugdymo pro
jektų rėmimo konkursas rengiamas 
vykdant Ilgalaikę pilietinio ir tauti
nio ugdymo programą, kurią pernai 
patvirtino Seimas. 

A p i e l a i s v a l a i k i o ž u d y m ą 
Vladimiras Laučius 

Alfa.lt 

Iš visų pusių šiandien turima gal
voje, kad darbas yra vertybė, besaikis 
darbštumas - dorybė, o laisvalaikis -
privaloma tinginystė. Darboholizmas 
- ne priklausomybės liga, o gero tono 
požymis, kaip ir tinginystė laisvalai
kiu. Šios dvi savybės viena kitą papil
do, pateisina ir palaiko. Persidirbus 
privaloma tinginiauti - kitaip bus 
amen. Tinginystės užpildytas laisva
laikis savo ruožtu - būtina chroniško 
persidirbimo sąlyga. Dirbant reikia 
spirgėti ir absoliučiai išeiti iš veido, 
palikus jame tik darbštumo išraišką 
aplinkinių malonumui. Tinginiauti 
būtina iš peties, idant laisvalaikio 
prasmės klausimas nevargintų nyk
stančios asmenybės likučių. Į šiuos 
du kraštutinumus įspraustas gyveni
mo būdas šiandien laikomas norma ir 
net žavėjimosi vertu sėkmingo - kaip 
mėgsta sakyti laiko vartojamų žodžių 
refleksijai neturintis šių dienų ani-
mal laborans - žmogaus įvaizdžiu. 

„Žmogų sukūrė darbas", - mokė 
kadaise marksizmo-leninizmo ideo
logija. Bet iš kur atsirado tas stimulas 
sužmogėti dirbant? Kolonijinės epo
chos prancūzai pasakodavo anekdotą. 
Pavargęs dirbti aborigenas rodo šei
mininkui į žmogbeždžionę ir sako: 
„Jis būti labai gudri, apsimesti, kad 
nemoka kalbėti, kad jam nereikėti 
dirbti." Tai jau kažkaip panašiau į 

tiesą už juokingą marksistų ir darvi
nistų versiją apie žmogaus kilmę iš 
skonį kalbėjimuisi bei darbui pajutu
sios žmogbeždžionės. 

Europos civilizacijos klasikinis 
lopšys - Atėnai - ir krikščioniškasis 
lopšys - Jeruzalė - neteikia mums jo
kio pagrindo šlovinti darbą ir men
kinti laisvalaikio prasmę. Pagal Šven
tąjį Raštą darbo poreikis žmogui -
veikiau, Dievo bausmė už nuodėmę: 
„Savo veido prakaite tu valgysi duo
ną, iki nesugrįši į žemę, iš kurios esi 
paimtas, nes dulkė esi ir dulke vėl vir
si" (Pr 3,19). O prieš išvarymą iš ro
jaus? „O Viešpats Dievas buvo pra
džioje įveisęs linksmybių Rojų; jame 
patalpino sutvertą žmogų" (Pr 2,8). 

Savo ruožtu klasikinės filosofijos 
požiūriu prasmingas laisvalaikis, o ne 
darbas, yra proga žmogui tapti tikru 
žmogumi ir geru piliečiu. Anot klasi
kų, darbas - vergo dalia; laisvam pi
liečiui realizuoti save, įgyti reikiamą 
išprusimą, kaip šiandien sakytume -
turėti tinkamą kultūrinį akiratį 
teikia galimybę laisvalaikis. Negali 
tvarkyti valstybės reikalų žmonės, vi
sąlaik triūsantys „savo veido prakai
te", o laisvalaikį tik išnaudojantys 
poilsiui. Klasikiniai autoriai suvokė, 
jog be deramo išprusimo neįmanoma 
visavertė politika, kurios kelrodžiai 
būtų bendrojo gėrio tikslai, o ne ego
istiniai medžiaginių poreikių nuolat 
spaudžiamo ir todėl virš kasdienių 
privačių rūpesčių nepakylančio žmo

gaus interesai. 
Šiuolaikinė valstybė su visuoti

niu švietimu ir nemenkomis piliečių 
laisvalaikio galimybėmis iš esmės pa
naikina ilgai protus valdžiusį nusista
tymą prieš tamsuolišką demokratiją, 
nes šiai atsirado pagrindo nebebūti 
tamsuoliškai. Žinoma, daugybei žmo
nių vis tiek nerūpi nei politika, nei jos 
suvokimą, kokybę lemiantis ugdy
mas, išprusimas, akiratis. Jiems neį
domus nei politinis, nei juolab klasi
kinių autorių ypač vertintas intelek
tualinis, mąstytojiškas (nepainioti su 
žinių ekonomika!) gyvenimo būdas. 
Sunku čia ką nors pakeisti, o ir ap
gailestauti dėl to neverta. Kur kas di
desnė problema - idėjiniai „darboho-
likai", suteikiantys šiai priklausomy
bės nuo darbo ligai nerašytos ideolo
gijos, sektino pavyzdžio, elgesio nor
mos ir gero tono statusą. 

Tai pirmiausia sakytina apie 
įvairiais atžvilgiais „pažangiausią" 
visuomenės sluoksnį, vadinamąjį eli
tą - gabius, ambicingus, iniciatyvius, 
išsilavinusius, protingus žmones. Jie 
meldžiasi darbui kaip Mozės ne
klausę žydai meldėsi Aukso veršiui. 
Jie linkę įtariai žvelgti į neapkarpytą 
iki minimumo laisvalaikį. Jie ir sau, 
ir kitiems mielai padidintų darbo va
landų skaičių, panaikintų šventines 
nedarbo dienas, kas antrą šeštadienį 
paverstų šeštadienine talka įmonės 
arba įstaigos labui ir apkarpytų kas
metines atostogas. Laisvalaikis jiems 

turi būti tik tai, kas persidirbus, iš
sekus lieka nuo darbo grynajam poil
siui - tinginystei. Ne tik gyventi, bet 
ir apmąstyti gyvenimą, jo tikslus ir 
prasmę, jo viešąjį - politinį - dėmenį, 
daugiau laiko skirti privačiai intelek
tinei—kultūrinei erdvei siekiąs žmo
gus jiems atrodo nevisavertis. Tiesa, 
jie linkę pri tart i , kad dalis lais
valaikio turi būti skiriama šeimai, 
tačiau ta dalis turi būti išskaičiuoja
ma iš ribotų poilsio - pavyzdžiui, mie
go - valandų. 

Ir mes vis dar stebimės, kad in
telektualinis visuomenės gyvenimas 
nyksta arba siaurai profesionalėja už
daroje akademijoje; kad politikoje 
mažėja proto ir daugėja to, kas su 
protu visai nesusiję; kad gyvenimas 
šeimoje, bendravimas su artimaisiais 
virsta fragmentišku ir t rumpu, kaip 
vakaro žinios prieš miegą, santykių 
tarp žmonių epifenomenu. Visas tris, 
pagal klasikus, žmogui tapti tikru 
žmogumi leidžiančias ir vedančias ta 
linkme pakopas - visavertį gyvenimą 
privačioje erdvėje (oikia), politiką ir 
galiausiai mąstymą išminties bei do
rybių link - šiandien griauna jau ko
ne vyraujanti darbo ir tinginystės 
tandemo ideologija. Kad laisvalaikis 
turi būti prasmingas, kad jo turi už
tekti žmogui ne tik išsimiegoti, pa
tinginiauti ir apsipirkti, bet ir pasi
semti proto, praplėsti akiratį, pasido
mėti savo šalies reikalais, daugiau 
dėmesio skirti šeimai - erezija. 

http://Alfa.lt
http://Alfa.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFFJ Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Rusija nor i derybų su ES 

Sergejus Lavrovas 

Londonas , balandžio 11 d. 
(„Reuters'VBNS) — Rusija nori dery
bų su Europos Sąjunga (ES) ir JAV 
dėl amerikiečių planų dislokuoti 
priešraketinės gynybos (PRG) siste
mas Rytų Europoje, rašo savo straip
snyje Rusijos užsienio reikalų minis
tras Sergejus Lavrovas. 

Aprašydamas Maskvos poziciją 
šiuo klausimu straipsnyje, išspaus
dintame laikraštyje „Financial Ti
mes", S. Lavrovas apibūdino tokį 
priešraketinį skydą kaip nepriimtiną 
ir sakė, kad jis iš pagrindų pakeis 
strateginių jėgų išsidėstymą Euro
poje. 

Vašingtono planai dislokuoti 
PRG sistemas Rytų Europos šalyse 
sukėlė Europoje ginčų, kiek žemynui 
reikia tokios apsaugos. 

„Rusija pasirengusi dalyvauti 
šiose diskusijose visais lygiais ir bet 
kuria forma", — rašo S. Lavrovas. 

Maskva taip pat sveikino susita
rimą, kurį praėjusj mėnesį pasiekė 
JAV prezidentas George'as W. Bushas 
ir Rusijos prezidentas Vladimiras Pu
tinas dėl konsultacijų šiuo klausimu 
sustabdymo, sakoma ministro straip
snyje. 

„Sveikiname integruotą požiūrį į 
euroatlantinio regiono problemų tri
šalį sprendimą, kuriame dalyvautų 
Rusija, ES ir JAV — rašo S. Lavrovas. 

AP nuotr. 

— Toks žingsnis sustiprins transat
lantinius ryšius ypatingu būdu". 

JAV ketina pastatyti radioloka
cinę PRG sistemą Čekijoje ir dislo
kuoti raketas Lenkijoje, kad galėtų 
apsiginti nuo raketų smūgio, kurį ga
li smogti vadinamosios piktavalės ša
lys. Prie tokių šalių Vašingtonas pri
skiria Iraną ir Siaurės Korėją. 

Tačiau S. Lavrovas nėra tikras, 
ar yra tokių grėsmių. 

„Mes esame įsitikinę, kad tokios 
grėsmės Europai ar JAV nėra šian
dien ir nebus artimiausioje ateityje, 
— rašo S. Lavrovas. — Sukurti rake
tas, kurios galėtų pasiekti JAV taip 
pat sunkus uždavinys". 

Jis pasiūlė surengti bendrą grės
mių įvertinimą, pažymėdamas, kad 
tinkama vieta tam bus kitas NATO 
šalių ir Rusijos užsienio reikalų mi
nistrų susitikimas balandžio pabaigo
je. 

„Mums, ir daugeliui kitų Euro
poje nepriimtina, kad kas nors nau
dotųsi žemynu kaip savo strategine 
teritorija", — rašo S. Lavrovas apie 
Rusijos poziciją dėl numatomo prieš-
raketinio skydo. 

„Bet kurie vienašališki projektai 
PRG srityje iš pagrindų pakeis že
myno geostrateginį kraštovaizdį", — 
pažymi jis. 

G. W. Bushas — už Gruzijos 
ir Ukrainos narystę NATO 

Jungtinių Amerikos Valstijų pre
zidentas George'as W. Bushas antra
dienį pasirašė įsaką, skatinantį plėsti 
NATO bei padėti Gruzijai, Ukrainai, 
Albanijai, Kroatijai ir Makedonijai 
įstoti į Aljansą. 

„Įstatymas dėl laisvės stiprinimo 
Šiaurės Atlanto susivienijime", kurį 
anksčiau patvirtino abeji Kongreso 
rūmai, numato išplėsti karinę pagal
bą galimoms NATO narėms. 

Įstatymo autorių nuomone, priė
mus Gruziją, Ukrainą, Albaniją, 
Kroatiją ir Makedoniją į NATO, su
stiprės stabilumas ir saugumas Eu
ropoje. 

Kaip mano stebėtojai, Albanijai, 
Kroatijai ir Makedonijai bus pasiūly
ta įstoti į susivienijimą jau per kitą 
NATO susitikimą 2008 metais. 

Ukrainai ir Gruzijai įstoti į 
NATO bus sudėtingiau. 

EUROPA 

KOPENHAGA 
Maroke gimęs Danijos pilietis 

trečiadienį buvo nuteistas pusket
virtų metų kalėti už musulmonų 
kurstymą dalyvauti šventajame kare, 
pranešė danų naujienų agentūra 
„Ritzau". Vyras buvo nuteistas pagal 
Danijoje galiojančius kovos su tero
rizmu įstatymus, kurie buvo priimti 
po 2001 metų rugsėjo 11-osios atakų 
Jungtinėse Valstijose. 2005 metų 
rugsėjį areštuotas Saidas Mansuras 
buvo kaltinamas tuo, kad gamino ir 
platino vaizdajuostes, kompaktinius 
diskus ir DVD diskus su „kurstomo
mis kalbomis apie džihadą", taip pat 
egzekucijų Čečėnijoje vaizdo įrašais, 
kuriuose matyti, kaip žmonėms nu
kertamos galvos. 

ROMA 
Maždaug 40 italų pagalbos orga

nizacijos „Emergency" darbuotojų 
trečiadienį paliko Kabulą, pranešė 
Italijos radijas RAI. Organizacijos 
darbuotojai išvyko po trijų dienų, kai 
talibai nužudė afganistaniečių repor
terį, kuris buvo pagrobtas kartu su 
italų žurnalistu Daniele Mastrogia-
como. RAI nurodė, kad 30 italų ir aš
tuoni darbuotojai iš kitų šalių iš Ka
bulo išskrido Jungtinių Tautų (JT) 
lėktuvu. D. Mastrogiacomo buvo pa
grobtas praėjusį mėnesį. Tačiau 
„Emergency", dirbančiai Afganista
ne jau dešimt metų, pavyko susitarti, 
kad žurnalistas kovo 19 dieną būtų 
paleistas mainais į penkių talibų ko
votojų paleidimą. 

VARŠUVA 
Per pirmuosius tris šių metų mė

nesius Lenkijoje buvo įvykdyta 
300,000 nusikaltimų, nužudyta 220 
žmonių, užregistruota 518 išžagini
mų, pranešė Lenkijos policijos vy
riausioji komendantūra. Nors Len
kijoje jau keli mėnesiai veikia skubūs 
teismai, kurie nuosprendžius paskel
bia per 24 valandas, pirmą kartą per 
pastaruosius ketverius metus nusi-

| kalstamumas šalyje padidėjo. Labai 
sparčiai didėja nepilnamečių nusi
kalstamumas. Šiemet paaugliai įvyk

dė 35 proc. daugiau nusikaltimų ne
gu prieš metus. Daugumai šių nusi
kaltėlių.— 13-17 metų. 

RYGA 
Per 2007 metų pirmuosius tris 

mėnesius Airijoje gimė 75 vaikai, ku
rie Latvijos ambasadai tarpininkau
jant gavo asmens kodus ir Latvijos 
pilietybę, pranešė šios Baltijos šalies 
ambasados Airijoje pirmasis sekreto
rius įvaras Lasis. 2006 metais Lat
vijos piliečių Airijoje skaičių papildė 
223 naujagimiai. Latvijos ambasada 
taip pat informuota apie 15 latvių 
santuokų. Ambasados skaičiavimais, 
realus Latvijos gyventojų skaičius Ai
rijoje gali siekti 40,000. 2006 metais 
Airijoje buvo užregistruoti beveik 
8,000 Latvijos gyventojų. 

JAV 

Tačiau G. W. Busho pasirašytame 
dokumente sakoma, kad Tbilisis ir 
Ki-jevas glaudžiai bendradarbiauja 
su visu Aljansu ir atskirai su įeinan
čiomis į jį šalimis, siekdami atitikti 
reikalavimus įstoti į NATO. 

Tuo tarpu Rusijos URM oficialu
sis atstovas Michailas Kamininas pa
reiškė, kad įstatymo priėmimas ne
prisidės prie stabilizavimo. 

„Tokio pobūdžio žingsniai nepa
dės stabilizuoti vidaus politikos 
padėties nepažeidžiant konstituci
jos", — pabrėžė diplomatas. 

Rusijos užsienio reikalų ministro 
įsitikinimu, būtent stojimas į NATO 
„buvo vienas nesutarimų, dėl kurių 
kilo dabartinė politinė krizė šalyje". 

Pasak S. Lavrovo, būtų protinga, 
jei tarptautinė bendruomenė pasis
tengtų neeskaluoti šios Ukrainai jau
trios problemos. 

VAŠINGTONAS 
Baltieji rūmai nori paskirti aukš

to rango pareigūną, kuris būtų at
sakingas už karinius veiksmus Irake 
ir Afganistane, tačiau jiems nesiseka 
rasti asmens, kuris sutiktų eiti tokias 
pareigas, trečiadienį pranešė „The 
VVashington Post". Mažiausiai trys 
keturių žvaigždučių atsargos genero
lai, į kuriuos pastarosiomis savaitė
mis kreipėsi Baltieji rūmai, atsisakė 
pasiūlymo užimti tokį postą, rašo 
laikraštis. „The VVashington Post" ži
niomis, naujasis pareigūnas bū tų tie
siogiai a tskai t ingas prez identu i 
George'ui W. Bushui bei jo patarėjui 
nacionalinio saugumo klaus imais 
Stephenui Hadley ir turėtų įgalio
jimus duoti nurodymus Pentagonui 
ir Valstybės departamentui . 

ARTIMIEJI RYTAI 

TEHERANAS 
Irano gynybos ministerija ket ina 

sukurti dokumentinį filmą ir išleisti 
knygą apie 15 Britanijos jūr ininkų ir 
jūros pėstininkų buvimą nelaisvėje 
Irane. „Kuriamas dokumentinis fil
mas apie jų areštą, tardymą ir prisi
pažinimus, ir netrukus jį bus galima 
pamatyti", — sakė Ali Rėza Afsha
ras, aukštas Gynybos ministerijos 
atstovas. Ali Rėza Afsharas nepatiks
lino, ar bus šiame dokumentiniame 
filme kadrų, dar nerodytų per Irano 
TV Anksčiau Irano TV parodė kelių 
Britanijos karių „atsiprašymus". 

ATLANTIC I-SOO-775-SEND 

Ocea 

www.atlarticexpresscorp.com 

^v^ ^ Kroviniu gabenimas 
& * \/'t» \ laivu i visas pasaulio šalis. 

Krovimu gabenimas 
lėktuvu j visas pasaulio šalis. 

Auto E 
-Si 

AlrFreigttt 
ww«Jl|Automobiliu pirkimas bei 

siuntimas i visas pasaulio šalis 

,^0W 
Kroviniu pervežimas 

visoje Amerikoje. 

Small Packaaes Trucltiįįg-sj 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas j namus Lietuvoje Latvijoje 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78!h Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://www.atlarticexpresscorp.com
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MADISON, Wl 

„Nepriklausomybė - tai 
šalies sveikata" 

Šiuos reikšmingus žodžius diegė 
studentams pirmosios Lietuvos ne
priklausomybės laikais prof. Mykolas 
Roemeris, Vytauto Didžiojo universi-
to rektorius, žymus konstitucinės 
teisės teisininkas. 

Vasario 16-osios minėjimo kalbė
toja Mary Wasilewski. 

Madison, Wisconsin sostinėje, 
esant mažam lietuvių telkiniui, Ma-
dison/Vilnius Sister Cites, Inc., orga
nizacija surengė vasario 22 d. Nepri
klausomybės šventimą, sujungdama 
dvi brangiausias tautos šventes: ne
priklausomos valstybės paskelbimą 
(89 m.) - Vasario 16-ąją ir nepriklau
somybės atgavimą (17 m.) - kovo 11-
ąją. Miesto centre - pagrindinėje bib
liotekoje - susirinkusius stebino pui
kiai išdėstyta lietuvių tautodailės pa
roda. Kruopščiai pasidarbavo Daina 
Zemliauskaitė-Juozevičienė, pade

dant Dainai Penkiūnas. Skoningai 
ant sienų sukabinti tautiniai drabu
žiai, austos lininės staltiesės, juostos, 
rankšluosčiai, po stiklu gintaro dir
biniai, įvairūs medžio drožiniai bei 
visa kita kitataučiams atvėrė lietuvių 
kūrybingumą, menu persunktą, sielą. 

Vakaras pradėtas visiems sutarti
nai t raukiant Lietuvos himną, o dr. 
Gediminui Vidugiriui grojant muziką 
per kompiuterį. MVSC pirm. D. Ž. Juo-
zevičienė pasveikino susirinkusius ir 
pakvietė paskaitininke Mary Wasi-
lewski, kuri kalbėjo tema „Laisvos 
Lietuvos kraštovaizdis", gausiai ilius
truodama savo pačios pagamintomis 
skaidrėmis ir vaizdajuostės nuotrau
komis. Paskaitininke įdomiai ir įsi
jautusi perdavė savo įspūdžius apie 
Lietuvą. J i išbuvo Lietuvoje 2,5 mėn. 
ir pasidalino tuo, ką ir kaip ji matė 
Lietuvoje. Mary sakė, jog Lietuva yra 
tiesiog užkrečianti (gerąja prasme, 
„addictive") - sykį ją aplankius, ji ir 
vėl pas save traukia. „Pranešėja do
mėjosi ir palietė visokius reiškinius, 
neaplenkdama sovietų bei baisių 
nuoskaudų, taipogi paminėdama lie
tuvių kovą už laisvę. Mary kalbėjo 
apie Trijų kryžių kalną; Sv. Bernar
dino bažnyčią; Vilniaus Arkikatedrą, 
net šventoriuje pastebėtą koklį su už
rašu „Stebuklas"; Baltijos kelią; TV 
bokštą (stebėjosi gausiom gyvom gė
lėm, žmonių suneštom); Seimą; Anta
kalnio kapines; ypač jautriai atsiliepė 
apie Panerių mišką, čia sunkiausia 
pergyvendama; Žemaičių Kalvariją; 
Kauną ir Devintąjį fortą; Romą Ka
lantą (sodelį, kur jis susidegino, vadi
na „Laisvės sodu"); Klaipėdos Maž
vydo skulptūrų parką; Grūto parką; 
Šiaulius; Kryžių kalną ir daug dau
giau. Daugel vietų Mary aplankė su 
savo mama lietuve. Mary pasirinko 
Kryžiaus kalną pabaigai, nes tai vie
ta, palikusi jai didžiausią įspūdį iš vi
sos kelionės. Anot jos, jai trūksta žo
džių apibūdinti tą ypatingą kalną: jis 
buvo ja i nepaprastai nuostabus -
įkvepiantis, jis liudija gilų tikėjimą ir 
stiprybę. 
Mary Wasilewski turi kraštovaiz-džio 

Skelbimai 

PASLAUGOS SIŪLO DARBA 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th SL, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654 

American trucking Company 
looking for Ovvner Operators-Semi 
Drivers to the follovving statės: VA, 
MD, NC, SC, AL, GA, MS. Current 
rate $1.22 per mile. This rate vvill 

be adjusted as fuel goes up or 
dovvn. No deductions for insurance 

or trailers. Call Jack Black at 
800741 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

couxucix 
BANK.C*? S, 

RBIDtNTIAL 
MtOKERAGE 

t«L l-m-StS-HtO 

V I D A M . 
SAKEVICIUS 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardaulmas 

708-889-2148 

architektūros bakalaurą iš Illi-nois 
universiteto (Urbana - Cha-paign), o 
šiuo metu yra bebaigianti tos srities 
magistrą Wisconsin universitete 
Madisone. Ji yra pusiau lie-tuvaitė ir 
pusiau lenkaitė, buvo au-ginta su 
stipria nuovoka apie protė-vių 
paveldą. Per jos paskutiniuosius 
metus Illinois universitete jai buvo 
pasiūlyta stipendija užbaigti sava
rankišką kraštovaizdžio tyrimą bei 
studijas už JAV ribų. Jau žinodama 
Kryžiaus kalno istoriją, Mary supra
to, kad Lietuvoje turėtų būti ir dau
giau kraštovaizdžių, pakeistų ar net 
sunaikintų perėjūnų okupantų. Ji 
laimėjo Ryerson Traveling stipendiją 
ir išvyko į Lietuvą, pažinti bei pa
justi tautos dvasios. 

Po paskaitos MVSC direktorė 
Milda Aksamitauskienė vedė origi
nalų „konkursą". Tie, kurie teisingai 
atsakė apie liet. taut. drabužius, gavo 
Lietuvos „Sostinės" šokolado plytelę 
arba magnetą su Lietuvos žemėla
piu. 

Visą vasario mėnesi centrinėje Ma
dison miesto bibliotekoje veikė 
lietuvių tekstilės tautodailės paro
da. Vienas iš eksponuotų darbų. 

Madison gyventojai galėjo susipažinti ir su lietuvių tautiniais drabužiais. 

Dalyviai gardžiavosi grynai lietu
viškomis gėrybėmis, Liudo Volodkos 
atvežtomis iš Lemont, IL: Rokiškio 
sūriu, rugine juoda duona (plyta), 
medžioklinėmis dešrelėmis, gira, ser
bentų sultimis (viskas iš Lietuvos), 
didžiuliu šakočiu bei kt. 

1989 m. MVSC yra amerikiečių 
įsteigta organizacija, tačiau dabar di

rektorių taryboje tarp tuzino direk
torių yra dvi amerikietės ir 10 lie
tuvių (tarpe jų 3 naujieji ateiviai iš 
Lietuvos). Visi labai draugiškai dirba 
kartu, šio krašto bei Lietuvos kul
tūros, meno, šalpos bei labdaros dir
vose. 

S.E.S. 

Minėjimo dalyviai. Mildos Aksamitauskienės nuotraukos. 

MARGUTIS II 

Tel. 773-476-2242 

MARGUTIS II 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 A M banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

nuo 8 vai. v. Iki 8:45 vai. v. 
AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 

INTERNETU Www.wcev1450.com 

http://Www.wcev1450.com
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DENVER, COLORADO 

Vasario 16 dienos minėjimas 
Dėl nepalankių oro sąlygų — 

sniego pūgos Vasario 16 d. minėjimas 
įvyko kovo 4 d. 2 vai. po pietų „Eagles 
Hali" Aurora, CO. 

Minėjimą atidarė Colorado Lie
tuvių Bendruomenės pirmininkas 
Arvidas Jarašius pasveikindamas 
visus susirinkusius šios brangios 
šventės proga ir paprašydamas su
giedoti Amerikos ir Lietuvos him
nus. Po to paprašė inž. Julių Bulotą, 
buvusį LB sekretorių, pirmininką, 
biuletenio „Žynys" redaktorių būti 
pagrindiniu kalbėtoju. Pokalbio te
ma: „Lietuva nuo 1918 iki 1940 me
tų". 

Prelegentas inž. Julius Bulota 
pasakojo su aukštaitišku sąmojum ir 

Minėjimo prelegentas inž. Julius 
Bulota. 

humoru, o tiems tėvynainiams, kurie 
nekalba lietuviškai, bet dalyvauja, 
buvo išdalyti kalbos vertimai — 
angliškai, tad visi galėjo sekti ir su
prasti ką prelegentas kalbėjo. Labai 
vaizdžiai prelegentas papasakojo 
savo jaunystės išgyvenimus, ką be
veik tų metų jaunas lietuvis ar lietu
vė išgyveno gyvendami tuo metu Lie
tuvoj. To amžiaus žmonės braukė 
ašarą prisimindami išgyvenimus Lie
tuvoj, o jaunieji sužinojo, kaip gyve
nimas vyko laisvoj tėvynėj. 

Po paskaitos įvyko naujos valdy
bos rinkimai. Senai valdybai pasi
traukus iš pareigų, tai yra pirm. 
Arvidas Jarašius ir iždininkas Juozas 
Kalėda, išdirbę ir vadovavę Lietuvių 
Bendruomenei per 20 metų, išėjo į 
pensiją. Jie atstovavo nepaprastai 
gražiai mūsų bendruomenę. Visuo
menė dėkojo jiems. 

Buvo išrinkta nauja valdyba: 
Romualdas Zableckas, Narimantas 
Gruzdys, Rita Ančerevičienė, Rimas 
Bulota, Rytis Prekeris, Eleonora 
Gruzdytė, Aušra Skubickienė. 

Ta pačia proga buvo pagerbta 
Dainų šventės „Kalnų aidai" organi
zatorė Irena Urbonienė. Elena Ša
kienė įteikė būrelio vardu rožių 
puokštę ir Lietuvoje austą lino stal
tiesę. 

Buvo publikos pagerbta Laima 
Jarašienė už jos didelį indėlį pirmi
ninkaujant jos vyrui Arvidui Jarašiui. 

Po to vyko meninė programa, ku
riai vadovauja jaunas, talentingas 
muzikas Romualdas Zableckas. Jis ir 
dainininkas Narimantas Gruzdys pa
dainavo daug jaudinančių, už širdies 
griebiančių dainų. Viena iš tų dainų 
buvo specialiai sukurta Vasario 16 d. 
minėjimo proga, „Tavo likimas". 

Po minėjimo buvo kavutė ir 
skanūs pyragai, šokiai ir dainos. 

E lena Sakienė-Sluder 

Stuburo ir skausmo ligosi Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TBH DAUAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

EJk Grove: 847-718-1212 
www.HIinoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel . 773-471-3300 

Dantų gydytoja i 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave St 5 Ir 6 

ChkagoJL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

s.c. 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708)598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel . 815-741 3220 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prienamy Kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashlngton, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TIL. 773-585-9500 

Muzikas Romualdas Zableckas ir dainininkas Narimantas Gruzdys padai
navo daug jaudinančių, už širdies griebiančių dainų. 

PALM BEACH, FL 

y 

TAVO LIKIMAS 
Muzika ir žodžiai Colorado Romo 

Nesvarbu, kur gimei, nesvarbu, kur užaugai, 
Nesvarbu, kokią kalbą geriau žinai 
Tik svarbu, ką jauti, ką savo} širdy saugai, 
ir svarbu, kuo išliksi tu amžinai. 

Pried.: 
Tiek kiek pievoje gėlių, 
Tiek pasaulyje tautų 
Bet Dievas tau paskyrė 
Išlikti lietuviui! 

Šis siekimas nėra visiškai juk naujas. 
Nepamiršk, kuo esi, nepamiršk sesių, brolių! 
Tavo kūnu teka lietuviškas kraujas 
Užgrūdintas mūsų senolių. 

Pried.: 
Tiek kiek pievoje gėlių, 
Tiek pasaulyje tautų 
Bet Dievas tau paskyrė 
Išlikti lietuviu! 

Pasiklausyti dainos galima ir internete adresu: 
httpy/home.comcast.net/~romukas/dainos 

KLAIPĖDA REKLAMUOJAMA AMERIKOJE 
Š. m. kovo 12-15 dienomis Flo

ridoje, Miami Beach Convention Cen-
ter patalpose vyko pasaulinė jūrinių 
kruizinių kelionių konferencija, ku
rioje jau antrą kartą Klaipėda dalyva
vo su 9 oficialiais įvairių sričių turiz
mo ir uosto atstovais, vadovaujami 
Klaipėdos turizmo ir kultūros centro 
vadovės Romenos Savickienės. Kon
ferencijos metu vyko įvairios paro
dos, liečiančios kruizus organizuo
jančias kompanijas, laivynus, pro
duktus ir taip pat terminalus. Klai
pėda taip pat turėjo savo stendą Bal
tijos jūros uostų sekcijoje. Stendas 
buvo reprezentacinis ir gausus lanky
tojais, kurie buvo apdovanojami įvai
ria puikiai paruošta informacine me
džiaga ne tik apie pačią Klaipėdą, bet 
ir apie aplankytinas Lietuvos vie
toves. 

Klaipėda jau turi kruiziniams 
okeano laivams prieplauką. Pernai 
Klaipėdos uoste sustojo net 50 krui
zinių laivų, plaukusių toliau į šiaurę. 
Laivų dydžiai įvairūs — nuo 800 iki 
2,000 keleivių. Keleiviai galėjo išlipti 
iš laivo ir aplankyti miesto įžymybes. 

Į parodą buvo atvykusi iš Va
šingtono Lietuvos ambasadoriaus 
patarėja Sigita Kavaliūnaitė, kurios 
kvietimu apsilankė ir LB Floridos 
apygardos pirmininkas su kultūrinių 
reikalų vadove J. Mikliene. 

Ateinančiais metais paroda vėl 
vyks ten pat nuo kovo 11 d. ir Klai
pėda vėl joje dalyvaus. Klaipėdiečiai 
tikisi, kad ateityje jų stendą parodoje 
pamatys daugiau lietuvių. 

Iš Floridos Paatlančio „Lietuvių 
biuletenio", 2007 m. kovo 22 d., 

Nr. 258. 

Pasidalinkite su „Draugo" skaitytojais DUSŲ bendruomenės, 
parapijos, artimųjų, draugu rato ir šeimos naujienomis. Infor
muokite mus apie renginius ir kitus įvykius. 

Rašykite į redakcijg adresu: 
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

arba j redakcijos ei. paštq: 
redakcija@draugas.org 

http://www.HIinoispain.com
mailto:redakcija@draugas.org
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N E P A M I R Š T A M I ŽYGIAI 
Čikagoje, Lituanistikos tyrimo ir 

studijų centre, lankėsi svečias nebu
vėlis. Tai vienas tų ryžtingų vyrų, ku
rie 1989 m. Įveikė Atlanto vande
nyną. Šie vyrai atliko didžiosiomis 
raidėmis vertą rašyti žygį per At
lantą. 1991 m. Lietuvoje buvo išleista 
lietuvių ir anglų kalbomis parašyta 
knyga „Žygis per Atlantą" (Across 
the Atlantic). 

Čia rašančiojo svečiu nebuvėliu 
pavadintas asmuo 1989 m. viešėjo 
Jaunimo centre, kai čia buvo sureng
tas burlaivių „Lietuva", „Audra" ir 
„Dailė" įguloms sutikimas ir pagerbi
mas. Anuomet, plaukiant per Atlan
tą, jam buvo patikėtos burlaivio „Lie
tuva" vairininko pareigos. Jo vardas 
Jonas, o pavardė — Limantas. 

Sukūręs šeimą su Amerikos lie
tuvaite (vedė bostoniškio Romo Veito 
dukterį), šiuo metu jis gyvena Boston. 
J : Limantas studijavo Klaipėdos jū
reivystės mokykloje ir, 1981 m. bai
gęs mokslus, tapo laivų mechaniku 
(Ship engineer). Dabar jis gyvena 
Boston mieste ir uždarbiauja 
New York uoste. Siame uoste jam 
tenka ištisą savaitę dirbti ir budėti. 
Paskui jis turi teisę visą savaitę pra
leisti šeimos židinyje. 

1989 m. Lietuvos buriuotojų žy
gis per Atlantą yra nepamirštamas. 
Jis, sakyčiau, yra panašus į Dariaus 
ir Girėno transatlantinį žygį. Darius 
ir Girėnas skrido padangėje, o bu
riuotojai plaukė vandens keliais. Da
riui ir Girėnui nebuvo lemta užbaigti 
pradėtą žygį, o buriuotojai du kartus 
sėkmingai perskrodė Atlanto vande
nyną. Iš Klaipėdos uosto išplaukę bu
riuotojai pasiekė New York ir jame 
paviešėję tęsė viešnagę Cleveland ir 
Čikagoje. Po to sugrįžo į Klaipėdą. 
Drauge su jais plaukė septyni JAV 
lietuviai. Visi septyni — patyrę bu
riuotojai. 

Joną Limantą jūra šaukte šaukė 
vėl ištempti bures ir leistis į tolius 
vandens keliais. Jis su kitais bendra
minčiais burlaiviu „Lietuva" apiplau
kė aplink pasaulį, o 1995 m. įsigijęs 
burlaivį „Aura" išraižė Atlanto ir Ra-

LTSC direktorė Skirmantė Migli— 
nienė ir Jonas Limantas 

miojo vandenynų vandenis. 1995 m. 
jis atburiavo į Boston ir tapo jo nuola
tiniu gyventoju. 

J. Limantą domina ne tik jūrų 
vandenys. Jam rūpi ir lietuvių išeivi
ja. Jis domisi išeivių gyvenimu, jų at
liktais darbais. Atrodo, kad jo kitu 
taikiniu bus Texas valstija, kurioje gy
vena 19-to šimtmečio viduryje iš vo
kiečių valdyto Klaipėdos krašto atvy
kusių mažlietuvių. Jonas, neboda
mas triūso ir išlaidų, tikisi aplankyti 
ten gyvenančių mažlietuvių atžalyną. 

J. Limantas susipažino su Litua
nistikos tyrimo ir studijų centre sau
goma medžiaga apie maždaug prieš 
pusantro šimto metų į JAV atvyku
sius lietuvius, tikisi ją papildyti nau
jai surinktomis žiniomis. Jis ketina 
LTSC archyve ir kitur esamomis ži
niomis praturtinti Klaipėdoje vei
kiančias institucijas: Klaipėdos uni
versitetą, Mažosios Lietuvos muziejų, 
Ievos Simonaitytės biblioteką ir kt. 

J. Limantas taip pat lankėsi Le-
mont veikiančiame Lietuvių skautų 
sąjungos archyve ir perdavė keletą jū
rininkystės temomis parašytų knygų. 

Grįžtant į praeitį... Žurnalistas 

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI 
Š. m. balandžio 10 d. Lietuvos 

Respublikos generalinis konsulas Či
kagoje Arvydas Daunoravičius Illinois 
universitete Urbana-Champaign mies
te dalyvavo apskrito stalo diskusijoje 
tema „Nuolatos besiplečianti ES: 
2007 metų Bulgarijos ir Rumunijos 
priėmimas". Diskusijoje taip pat da
lyvavo Europos Komisijos atstovybės 
JAV vadovas ambasadorius John 
Bruton, Rumunijos ir Bulgarijos ge
neraliniai konsulai Čikagoje George 
Predescu ir Ivan Sotirov, universiteto 
dėstytojai ir studentai. Renginį orga
nizavo Illinois universiteto Europos 
Sąjungos centras. 

Diskusijos metu generalinis kon
sulas A. Daunoravičius pristatė Lie
tuvos nueitą kelią iki narystės Euro
pos Sąjungoje, pasidalino Lietuvos pa
tirtimi ES, įvardijo Lietuvos ekono
mikos pasiekimus, apibūdino iššūkius, 
su kuriais susiduria Lietuvos valsty
bė naujoje geopolitinėje aplinkoje. 

Rumunijos ir Bulgarijos generali
niai konsulai savo kalbose pasidžiau
gė jų atstovaujamų šalių tapimu pil
nateisėmis ES narėmis bei optimis
tiškai žvelgė į ateitį šioje tarptautinė
je organizacijoje, pabrėždami narys
tės privalumus ir naudą jų šalims. 

Apibendrindamas pasisakiusiųjų 

Gediminas Pilaitis, burlaivio „Lie
tuva" įgulos narys, Vilniuje išleisto 
leidinio „Žygis per Atlantą" pratar
mėje rašė: „Istorijos vėtros išblaškė 
mūsų tautą. Tūkstančiai lietuvių, iš
plaukusių emigracijos garlaiviais, ra
do saugų prieglobstį anapus Atlanto. 
Ilgai mus skyrė geležinė uždanga. 
Bet šiandien ji braška per visas siū
les, ir mes vėl norime būti kartu. 
Apie tai galvojau plaukdamas Hud-
son upe į New York, kur mūsų laukė 
iš visų Jungtinių Amerikos Valstijų 
sugužėję tautiečiai. Jie irgi sekė ke
lionę. Laisvės statulos papėdėje įvyko 
iškilmingas mitingas. Ne vienas žila
galvis lietuvis, išvydęs trispalvę jach
tos stiebe, braukė ašaras. Išeiviams 
mes perdavėme nuoširdžiausius tėvy
nainių linkėjimus ir viltį, kad mus iš
skyręs Atlantas taps vienybės tiltu..." 

Valdas Adamkus, tuometinis 
Siaurės Amerikos lietuvių fizinio 
auklėjimo ir sporto sąjungos pirmi
ninkas, o dabar Lietuvos Respublikos 
prezidentas, Jaunimo centre sureng
tame buriuotojų sutikime ir pagerbi
me prabilo tokiais žodžiais: „Ryžtingi 
žygiai ir veržlumas išryškina tautinę 
gyvybę, kelia tautos pasitikėjimą, kū
rybingumą ir skatina siekti dvasinių 
aukštumų. Tad nenuostabu, kad at
gimstanti Lietuva po ilgų kančios me-

LR generalinis konsulas Čikagoje A. 
Daunoravičius dalyvavo apskrito 
stalo diskusijoje. 

Tado Kubiliaus nuotr. 
mintis, ambasadorius J. Bruton susi
rinkusiems pristatė ES tikslus ir sie
kius bei supažindino juos su ateities 
plėtros perspektyvomis. 

Apskritojo stalo diskusijos daly
viai taip pat atsakė į susirinkusiųjų 
klausimus. 

LR generalinio konsulato 
Čikagoje informacija 

tų išsiuntė drąsius vyrus su simbo
liniais vardais pavadintomis jachto
mis — 'Lietuva', 'Audra', 'Dailė' — i 
audringą Atlantą su žinia pasauliui, 
kad esame gyvi. Aukštai stiebuose 
plevėsuojančios Lietuvos trispalvės 
primena visiems, kad grįžtame gy-
veniman įsijungti į laisvą ir kūrybin
gą žmonijos bendriją. Žygis iš Klai
pėdos į New York ir atgal yra "reikš
mingas ir tuo, kad simboliškai sujun
gia Amerikos žemyne gyvenančius 
sūnus ir dukras su Lietuvoje gyve
nančia tauta. 

Pasitinkant šaunius Lietuvos bu
riuotojus, Siaurės Amerikos lietuvių 
sportuojantis jaunimas sveikina jus ir 
užtikrina, kad jūsų žygis stiprina 
mus dvasiškai, įpareigoja daugiau 
aukotis lietuvių tautos gerovei ir jun
gia bendrai siekti didžiojo tikslo — 
laisvo žmogaus, laisvos tautos, ne
priklausomos Lietuvos. 

Garbė tautai, kad siaubingų su
temų metais išaugino didžios dvasios 
vyrus, nepalūžusius ir vėl nešančius 
tautinę trispalvę audringoje gyveni
mo jūroje". 

Tebeplevėsuoja mūsų trispalvė 
laisvoje Lietuvoje, skatindama tautie
čius didesniems žygiams. 

Petras Petrutis 

Ilgametis „Margučio" vedėjas Petras Petrutis (kairėje) su žygio per Atlantą 
vadovu Ignu Miniotu New York uoste. Nuotr. iš knygos „Žygis per Atlantą" 

LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJUS 
IEŠKO INFORMACIJOS 

Į Jus kreipiamės ieškodamos kuo daugiau informacijos (fotonuot
raukos, dokumentai, atsiminimai, spaudiniai) apie Lietuvos miestą 
Lazdijus ir jo apylinkių miestelius (Seirijai, Veisiejai ir kt.), apie šeimas, 
kilusias iš mūsų krašto. Tačiau net tokios skurdžios medžiagos neturime 
apie buvusius Lazdijų burmistrus ir kitus valdininkus iš Nepriklausomos 
Lietuvos 1919-1939m. laikotarpio. 

Žinoma, kad vienas iš burmistrų buvo pavarde Volonsevičius, bet dau
giau nieko... 

Ypatingai ieškome daugiau žinių apie kun. Motiejų Gustaitį, kun. 
Antaną Miluką ir jo brolį Matą Miluką (dirbo „Garso" redakcijoje), kun. 
Joną Starkų, diplomatą Bronių Kazį Balutį ir kitus žymius mūsų 
kraštiečius. 

Turime labai mažai informacijos apie savo miestą, jo savivaldą (bur
mistrai) iki sovietinių laikų. 

Gal Amerikos lietuvių šeimose yra išlikę kokie archyvai, kuriuose ras-
tute mums naudingos informacijos? Labai laukiame kokio nors kontakto. 

Mus nudžiugintų bet kokia nuoroda ar konkretesnė informacija. 
Informacijos laukiame šiuo adresu: 

Lazdijų krašto muziejus 
Seinų gatvė 29 
LT67113 Lazdijai 
Lietuva (Lithuania) 

JjMa|S B 9 Daina Pledienė 
Lazdijų krašto muziejaus direktorė 

Tel. +37068661016 
muziejus@lazdijai.lt 

mailto:muziejus@lazdijai.lt


DRAUGAS, 2007 m. balandžio 12 d., ketvirtadienis 11 

KALBA — VALSTYBĖS VEIDRODIS 
Atkelta iš 3 ps l . 
Ypač audringos protesto demon

stracijos vyko Moldovos sostinėje Ki-
šiniove. Todėl V Voroninas ir vy
riausybė buvo priversti atšaukti 
sprendimą ir paskelbė palaipsniui 
rusų kalbos plėtimo sferą, dar pa
žadėjo nepaskelbti rusų kalbos antrą
ja valstybine kalba. 

Valdžia vis dėlto iš tiesų išsigan
do ir nedrįsta iki šiol vėl pradėti 
visuotinio rusinimo jau nuo antrosios 
klasės. Dabar rusų kalbos mokomasi 
fakultatyviai tiktai nuo aštuntosios 
klasės. Rusijos žiniasklaida tuo labai 
pasipiktino ir ėmė skelbti, kad ru
siškų mokyklų Moldovoje palaipsniui 
mažėja: iš buvusių 50 proc. rusiškų 
mokyklų šiuo metu liko tiktai 20 
proc. Pastebimai mažėja ir rusų stu
dentų grupių aukštosiose mokyklose. 
Ir tai suprantama. Kaimyninei Ru
munijai tapus Europos Sąjungos na
re, netgi vietiniai rusai siekia išmokti 
rumuniškai. Mat Rumunija dar iki 
tapimo ES nare Moldovos piliečiams 
suteikė įvairių lengvatų ir net ėmė 
išdavinėti jiems Rumunijos pasus. 

Šiomis dienomis 15 Moldovos 
parlamento deputatų Socialliberalų 
partijos nario Igorio Klipijaus ini
ciatyva pareikalavo, kad ministrai, 
nemokantys moldavų kalbos, nedels
dami atsistatydintų. Tačiau komu

nistų daugumos parlamentas atidėjo 
šio klausimo svarstymą ir įpareigojo 
tuos ministrus mokytis valstybinės 
kalbos. Toks parlamentinės daugu
mos neryžtingumas visiškai supran
tamas. Juk visi tie ministrai, ne
mokantys valstybinės kalbos, yra 
prezidento V Voronino statytiniai ir 
nedaug kas iš parlamentarų drįsta 
stoti jam skersai kelio. 

Na, o Rusijos imperininkai nuo
lat pabrėžia, kad sunkūs techniniai ir 
medicininiai terminai įmanomi rašyti 
tiktai rusų kalba, nes vietinės, ypač 
Vidurinės Azijos šalių, kalbos yra 
labai atsilikusios ir nepritaikytos 
šiuolaikiniam gyvenimui. Kaip pa
vyzdys pateikiamas Uzbekistanas, 
kur uzbekų kalba irgi paskelbta vals
tybine. Vyriausybė buvo priėmusi nu
tarimą iki 1995 metų visose valsty
binėse institucijose raštvedyboje var
toti tik uzbekų kalbą. Vėliau šis ter
minas buvo pratęstas iki 2000 metų. 
Jiems praėjus — iki 2005-ųjų. O 
dabar apie jokius terminus nekalba
ma. Rusų kalba jau pernelyg įsiskver
busi į valdančiosios senosios partinės 
ir komjaunimo nomenklatūros atsto
vų sąmonę ir tie nomenklatūrininkai 
— senieji ir naujieji — jau seniai nu
stojo netgi mąstyti savo gimtąja kal
ba. 
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Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapis 
— vienas geriausių Europoje 

Praėjusią savaitę Čekijos mieste 
Hradec Kralove vykusioje tarptau
tinėje konferencijoje LORIS'07 (Vie
tinė ir regioninė informacinė visuo
menė) Vilniaus miesto savivaldybės 
internetinis tinklalapis www.vil-
nius.lt buvo pripažintas vienu iš 
geriausių tinklalapių, kurio pagalba 
gyventojams ir verslininkams tei
kiamos kokybiškos elektroninės pas
laugos. Vilniaus miestui įteiktas 
EuroCrest Contest 2007 apdovanoji
mas. 

Apdovanojimai įteikti konferen
cijos, organizuojamos jau 10 metų, 
metu. Joje svarstomi elektroninės 
valdžios iniciatyvų skatinimo ir 
įgyvendinimo klausimai, nagrinė
jamos galimybės Europos sąjungos 
lėšų panaudojimui. Konferencijoje 
dalyvavo ir apdovanojimo ceremoniją 
stebėjo apie 5 tūkst. dalyvių. Euro
Crest 2007 apdovanojimai taip pat 
įteikti Lenkijos, Latvijos ir Bulgarijos 
atstovams. 

www.lietuviams.com 

JAU DEVINTIEJI „SUGRĮŽIMAI" 
Šį balandį, kaip ir kiekvieną 

pavasarį, Vilniuje prasidėjo tradicinis 
muzikos festivalis „Sugrįžimai", kurį 
rengia Lietuvos muzikų rėmimo fon
das, padedant Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentui prie Lietuvos 
Respublikos vyriausybės ir daugeliui 
kitų įstaigų.bei rėmėjų. 

Kaip pasakoja Muzikų rėmimo 
fondo steigėja ir direktorė Liucija 
Stulgienė, metams bėgant vis labiau 
įsitikinama, kad „Sugrįžimai" pa
mėgti ir klausytojų, ir tų lietuvių mu
zikantų bei dainininkų, kurie gyven
dami ar besimokydami užsienio ša
lyse, dėkingi už galimybę koncertuoti 
gimtajame krašte. Mat atvykstan
tiems apmokama kelionė, parūpina
ma kur gyventi, sudaromos sąlygos 
bendrauti su kolegomis Lietuvoje, 
keistis patirtimi, kartu muzikuoti, 
pasidomėti nauja lietuviška muzika. 

Šių metų festivalis atidarytas 
Vilniaus rotušėje. Čia gausiai susi
rinkusiai publikai koncertą surengė 
pianistė iš Didžiosios Britanijos Mar
tyna Jatkauskaitė ir jauna Lietuvos 
operos ir baleto teatro solistė Jovita 
Vaškevičiūtė. Po kelių dienų toje pat 
salėje koncertavo net trys jauni Di
džiojoje Britanijoje, lordo Y. Menu
hino mokykloje besimokantys muzi

kantai: smuikininkė Agata Daraš-
kaitė, korėjietė pianistė Susanna Kim 
ir londonietis violončelininkas Jo-
nathan Bloxham. Vilniuje ir Šiau
liuose koncertuoja Šveicarijoje besi
mokantys: Rimantas Statkus (klar
netas) ir Žilvinas Smalys (fagotas) 
kartu su Lietuvos pianistėmis Giedre 
Adomavičiūte—Grižiniene ir Egle An-
drejevaite. Iš Didžiosios Britanijos 
atvyksta klavesinistė Lina Zilinskytė-
Rogers su dainininku Nigel Rogers. 
Vilniuje ir keletoje Lietuvos globos 
namų numatyti smuikininkės Aud
ronės Šarpytės ir dainininkės Aušros 
Šivickytės iš Kanados koncertai. 
Kelis koncertus surengs du įvairiose 
pasaulio šalyse gerai žinomi lietuvių 
muzikantai: pianistas Gabrielius 
Alekna iš JAV ir violončelininkas 
Edvardas Armonas iš Vokietijos. 

Labai laukiamas gegužės 4 d. 
koncertas Kongresų rūmuose. Cia su 
Lietuvos valstybiniu simfoniniu or
kestru, vadovaujamu maestro Gin
taro Rinkevičiaus, diriguojant iš 
Rusijos atvyksiančiam Mariui Stra
vinskui, gros dvi Gintaro Rinkevi
čiaus dukros: pianistė Rūta ir smui
kininkė Saulė Rinkevičiūtės. Dainuos 
jauna operos scenos žvaigždė Asmik 
Grigorian. žinomos operos solistės 

A f A . 
BIRUTEI VASARIENEI 

iškeliavus į Amžinybę, jos vyrą JONĄ, studijų kolegą ir 
korporantą, dukrą ir sūnų su šeimomis, nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Bronė ir Vytautas Volertai 

Nuostabiai mokytojai 
A t A 

IRENAI SMIELIAUSKIENEI 

užmerkus akis amžinybėje, giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime su mūsų brangiais draugais: velionės dukra 
VIOLETA, žentu EDUARDO FABIANOVICH, anū
kais GINTARU, SAULIUMI ir DAINIUMI. 

Reiškiame nuoširdžią užuojautą visiems giminėms 
ir artimiesiems. 

v 

Kristina Zebrauskaitė-Gintautienė 
Jūratė Vaičeliūnaitė ir Phil Mitchell 

Zita Burneikytė ir Juozas Petkai 
Aušrelė Vaičeliūnaitė ir Ričardo Ramanauskai 

Česlovas ir Erna Ramanauskai 
Valytė Sparkytė 

Danutė Vaičeliūnaitė 

Mielam draugui 
A t A 

JURGIUI MAŽEIKAI 

negrįžtamai išėjus į Viešpaties Amžino Poilsio Namus, 
giliame liūdesyje likusiems žmonai ANICETAI, dukrai 
SIGITAI, mirusio brolio sūnui ROBERTUI su šeima ir 
kitiems artimiesiems, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir dalinamės šios didžios netekties skausmu. 

Jonas, Vanda Stankai 
ir jų šeima 

Irenos Milkevičiūtės dukra. Šventės 
baigiamajame vakare Lietuvos na
cionalinėje filharmonijoje koncertuos 
įžymus operos solistas Vladimiras 
Prudnikovas su taip pat operoje dai
nuojančia dukra Ieva Prudnikovaite, 
akompanuojant Nijolei Ralytei. Sia
me koncerte taip pat dalyvaus į Lon
dono operą pakviestas jaunas dai
nininkas Kostas Smoriginas (bari-
tonas-bosas), dramos aktoriaus K. 
Smorigino sūnus. 

„Sugrįžimų" programoje kasmet 
surengiami vakarai žinomiems lietu
vių išeivijos menininkams pagerbti ar 
atminti. Tokie vakarai buvo skirti 
dainininko Stasio Baro, poeto Stasio 
Santvaro, kompozitorės Giedros Nas-
vytytės-Gudauskienės, dainininkės ir 
poetės Juzės Krištolaitytės-Daugė-
lienės kūrybai. Ta proga j Stasio 
Vainiūno namus Vilniuje susirenka 
daug žinomų menininkų, artimųjų, 
bičiulių. Vakarus veda nuolat išeivijos 
muzikantais besidomintis muzikolo
gas Vaclovas Juodpusis. 

Šiemet numatyti du tokie vaka
rai. Pirmasis, balandžio 18 d. skiria
mas 2005 m. Bostone mirusiam kom
pozitoriui Jeronimui Kačinskui at
minti. Jo kūrvba labai vertinama 

gimtinėje ir ta rp užsienio lietuvių. 
1991 ir 1992 m. Jeronimas Kačinskas 
lankėsi Lietuvoje. J a m įteikta Lietu
vos nacionalinė premija, jo vardu 
pavadinta Klaipėdos muzikos mokyk
la, o pats kompozitorius yra Klai
pėdos garbės pilietis. Vilniuje vyk
siančiame vakare dalyvaus daininin
kas Danielius Sadauskas ir pianistas 
Jus t inas Brūzga. 

Antrajame vakare, gegužės 4 d., 
klausytojų laukia malonus susitiki
mas su vyresniosios kartos daininin
ku Algirdu Kynu, gyvenančiu Kana
doje. Jį už Atlanto, kaip ir daugelį 
lietuvių, nubloškė karo audros. Ka
nadoje solistas reiškėsi keliuose oper
os teatruose, o kompaktinę plokštelę 
išleido tik sulaukęs 70 metų. Plokš
telėje įrašyta klasika ir daug lietuvių 
autor ių kūrinių. Pa t s dainininkas 
sako: „tebūnie ši disketė mano ilgų 
metų triūso liudytoja. Gal mano vai
kai (jų septyni) ką kito galės prisim
inti". Vilniuje Algirdui Kynui akom
panuos pianistė Melita Diamandidi. 

Taigi, jei pavasaris Jus iš tolimų 
kraš tų atvilios į tėvynę, apsilankykite 
„Sugrįžimuose"— tikrai nenusivil
site. 

Jadvyga Godunavič ienė 

> 

http://www.vil-
http://nius.lt
http://www.lietuviams.com
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ČIKAGOJ* J* APYLINKĖSE 

•„Margutis H" balandžio 14 d. 6 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre (5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago) rengia prisiminimų vakaronę. 
Vakaronės metu prisiminsime solis
tes Sofiją Adomaitienę ir Prudenciją 
Bičkienę, kurių balsai mus džiugino 
daugelį metų. Girdėsime solisčių 
atliekamų kūrinių įrašus. Maloniai 
kviečiame visus atvykti į šį vakarą. 

•Balandžio 14 d. 9:30 vai r. seselių 
motiniškajame name, 2601 W Mar-
ąuette Rd., Chicago, vyks iškilmingos 
Mišios už Motinos Marijos Kaupaitės 
paskelbimą Palaimintąja ir 67-ųjų jos 
mirties sukakties paminėjimą. Mišias 
aukos St. Mary's parapijos (Riverside, 
IL) klebonas mons. R. George Saraus-
kas. Sv. Kazimiero kongregacijos se
serys maloniai kviečia visus dalyvauti. 

•Visus maloniai kviečiame į svei
kuolių ir Palaimintojo Jurgio Matu
laičio lietuvių katalikų Misijos orga
nizuojamą pažintinį dvasinį pasikal
bėjimą tema „Dievas. Kokie yra ke
liai ir žingsniai pažinti Dievą", kuris 
vyks balandžio 15 d. 4 vai. p.p. Pa
saulio lietuvių centre, Bočių Menėje, 
Lemonte. Auka — 5 dol. (Surinktos 
aukos bus panaudotos misijos veik
lai). Dalyvaus kun. Antanas Saulai-
tis, SJ, ses. Pranciška, kurie pasida
lins savo pažinimu ir mintimis po
kalbio tema. 

•Balandžio 15 d. (Atvelykio me
tu) Jaunimo centre, 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago, vyks rV JAV lie
tuvių Jaunųjų atlikėjų festivalis, ku
rio tikslas — sukviesti jaunuosius at
likėjus, supažindinti mūsų visuome
nę su jais, kartu pasidžiaugti jų talen
tais. Kviečiami dalyvauti skaitovai, 
vokalistai, instrumentalistai, šokėjai 
(pavieniai atlikėjai ir grupės) nuo 4 
iki 28 metų amžiaus. Visi atlikėjai pa
ruošia 2 kūrinius, kurių vienas — 
lietuvių liaudies ar originali lietuvių 
kompozitorių muzika. Daugiau infor
macijos tel. 630-620-9904 (palikti žin
utę); 708-691-9114 (instrumentalis
tams); 708-691-7098 (vokalistams). 
Festivalio rėmėjai: tėvai jėzuitai, laik
raštis „Bičiulystė", Amerikos lietuvių 
televizija. Festivalio rengimo komite
tas kviečia ir Jus tapti šio festivalio 
rėmėjais. 

•Balandžio 15 d. Bočių menėje, 
Pasaulio lietuvių centre (14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439) vyks JAV 
LB Vidurio Vakarų apygardos suva
žiavimas. Registracija — 9 vai. r. Ma
loniai kviečiame dalyvauti visų apy
linkių valdybų pirmininkus ir jų val
dybas bei atstovus, taip pat JAV LB 
XVIII tarybos išrinktus atstovus ir 
visuomenę. 

•Čikagos jūrų šaulių Gen. T. 
Daukanto kuopos metinis susirinki
mas įvyks balandžio 22 d., sekmadie
nį, 12 vai. tėvų jėzuitų svetainėje 
(5620 S. Claremont Ave.) Įėjimas per 
Jaunimo centrą. Visų narių dalyvavi
mas būtinas. Šaulius prašomi at
vykti su uniformomis. Po susirinki
mo — pietūs ir pabendravimas. 

•Tėvelių dėmesiui. Čikagos litua
nistinėje mokykloje balandžio 28 d. 
nuo 9 vai. r. iki 1 vai. p.p. vyks naujų 
mokinių registracija 2007-2008 mok
slo metams. Kviečiame tėvelius laiku 
užregistruoti savo vaikus į lituanis
tinę mokyklą. 

• S v č . Mergelės Marijos Gimimo 
parapija balandžio 22 d. visus kviečia 
į dvigubą parapijos jubiliejų: 80 metų 
nuo parapijos įsteigimo ir 50 metų 
nuo bažnyčios pastatymo. 10:30 vai. 
r. — iškilmingos šv. Mišios Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 1 vai. p.p. 
— akademija, meninė programa ir 
pietūs Hilton viešbutyje (93rd Street 
ir Cicero Ave. sankryžoje, Oak Lawn, 
IL). Pakvietimus galite gauti Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
raštinėje (6812 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, IL). Tel. pasiteiravimui: 
773-776-4600. 

•Šeš tadieni , balandžio 28 d. 6 
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, 
IL 60629) kviečia susitikti su žymia 
lietuvių poete Liūne Sutema (Zinai
da Nagyte-Katiliškiene) ir išgirsti jos 
skaitomas eiles. Apie Liūnės Sute
mos poeziją kalbės Ilinojaus universi
teto Čikagoje doktorantė Daiva Lit-
vinskaitė; jos poeziją skaitys aktorė 
Audrė Budrytė-Nakienė. Po vakaro 
vaišės. Muziejaus parduotuvėje gali
ma įsigyti neseniai Lietuvoje išleistą 
Liūnės Sutemos poezijos knygą „Te
būnie". Registracija ir papildoma in
formacija tel. 773-582-6500. 

•Ba landž io 29 d. 12:30 vai . p.p. 
Lietuvos vaikų globos būrelis „Sau
lutė" ruošia labdaros koncertą, kuria
me dalyvaus tenoras Edmundas Sei
lius ir pianistas Edvinas Minkštimas. 
Koncertas vyks Lietuvių dailės muzie
juje, 14911 127th Street, Lemont. 
Kviečiame visus pasiklausyti jaunųjų 
menininkų ir paremti „Saulutę". 

m rou „, 
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• P e r Atvelykį, balandžio 15 d., Be-
verly Shores , IN, Šv. Onos bažnyčioje 1 
vai. p.p. vyks šv. Mišios, kurias aukos 
kun. Antanas Gražulis, SJ. Giedos cho
ras, vadovaujamas Revitos Rudzevi
čienės. Visi kviečiami. 

• J a u n ų j ų ateitininkų sąjunga 
kviečia liepos 4-15 dienomis 7-13 metų 
vaikus į stovyklą Dainavoje, Michigan. 
Registracijos anketas ir informaciją apie 
stovyklą rasite ateitininkų tinklalapyje: 
www.ateitis.org. Taip pat galite parašyti 
Laimai Aleksienei: laleksa@ameri-
tech.net 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

Romualdas Veitas iš Milton, MA, pasirūpino, kad „Draugas" jį 
lankytų dar vienus metus ir kartu atsiuntė dosnią paramą — 80 dol. Dė
kojame. 

Gegužės 6 d., sekmadienį, 3 vaL p . p. 
Morton gimnazijos auditorijoje 
(2423 S. Austin Blvd.,. Cicero, E,) 

Čikagos Li e t u vių operos spektaklis 

trijų veiksmų operetė 

Bilietai parduodami siuntinių persiuntimo Įstaigoje „.Atlantic 
Eacpress", 2719 W. 71st Street. Chicago, IL; tel. pasiteiravimui: 
773-434-7919 ir Palaimintojo J. Matulaičio misijos vestibiulyje, 
14911 127th Street. Lemont, po šv. Mišių. 

Scena iš jubiliejinio Čikagos lietuviu operos pastatymo V. Klovos 
operos „Pilėnai" 2006 m. Centre: Udno vaidmens atlikėjas Vytautas 
Juozapaitis. 

Jono Kuprio nootr. 

Teklė Bogušas iš South Boston, MA, pratęsė „Draugo" prenu
meratą ir dar pridėjo 80 dol. auką. Dėkojame už dosnumą. 

Salome Duoba, gyv. Brookline, MA, parėmė „Draugą" 80 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū! 

Bronė Buika, Neples, FL, ir šiemet skaitys „Draugą", nes pratęsė 
prenumeratą. Tai labai gera žinia, o taip pat džiugu, kad ji su prenu
meratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. auką „Draugo" leidybos paramai. 
Širdingai dėkojame. 

„Draugo* knygynėlyje 

Naujas „Lithuanian Heritage" 
numeris sudomins skaitytoją. 

Pirmuosiuose puslapiuose susi
pažinsite su naujuoju Lietuvos am
basadoriumi JAV Audriumi Brūzga, 
daugiau sužinosite apie kino reži
sierius Joną Meką bei Arūną Matelį 
ir apie lietuvių kilmės dantų gydyto
ją Richard Parker. Ne tik Jus, bet ir 
Jūsų draugus amerikiečius sudomins 
straipsnis „UNESCO World Heritage 
Lithuanian Masterpieces". William 
T. Kvetkas, Jr. straipsnyje „Keeping 
the Dream of a Free Lithuania Alive 
— 1940-1991" dar kartą mums vi
siems primena sunkias Lietuvos oku
pacijos dienas ir begalinį lietuvių no
rą būti laisviems. 

Gloria Kivytaitė O'Brien savo ra
šinyje pasakoja apie lietuvių poetą 
Praną Vaičaitį. 

Šio numerio nuotraukų galerijo
je svečiuojasi Kaziuko mugė, o Ieva 
Stričkaitė rašo apie Velykų papročius 
ir jų reikšmę. 

Šiame numeryje nagrinėjama ir 
lietuviškų parapijų uždarymo proble
mos, o skaitytojų pamėgta Jennifer 

Virškus perduoda mums linkėjimus 
iš Lietuvos. 

Žurnalo kaina — 4.95 dol. Jį gali
ma įsigyti paštu, pridedant 9 proc. 
mokestį, jei užsisakote IL valstijoje. 
Persiuntimo kaina — 3 dol. 

Paruošė L. A. 

„Draugo" knygynėlio adresas: 4S45 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
TeL pasiteiravimui: 773-585-9500 

http://www.ateitis.org
http://tech.net

